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Ata número cinco, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Beja realizada a catorze de setembro do ano dois mil e 

dezoito;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dezoito horas, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, nos termos da alínea b) do nº 1, do 
artigo 10º do seu Regimento, por requerimento apresentado pela Coligação Democrática 
Unitária, presidida por Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de 
Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.----------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão dando conhecimento dos pedidos de substituição das eleitas, Susana Helena Bastos 
Correia da Fonseca e Maria Manuel Candeias Coelho, pelos cidadãos a seguir na lista de 
candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, António José Curre 
Barahona e Maria Isabel Cachopo Rodrigues Amaro da Silva Pina, bem como da Presidente da 
Junta de Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa) e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Nossa Senhora das Neves (Jorge Miguel Raposo da Mata), pelos seus substitutos 
legais, Álvaro Manuel da Silva Nobre e Maria Balbina Nobre Grazina, nos termos do artigo 18º, 
nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, António José Curre Barahona, João Mário Lopes Sardica, Maria Isabel Cachopo 
Rodrigues Amaro da Silva Pina, Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, 
Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da 
Silva Delgado, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução, André Filipe Modesto 
Pires, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro Miguel Vigon Manso 
Frazão, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio 
Joaquim Teixeira, Silvestre do Calvário Troncão 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, Maria Balbina Nobre Grazina como substituta do Presidente da Junta de 
Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta 
de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta 
de Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de 
Freguesias de Albernoa e Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União 
das Freguesias de Salvada e Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da 
União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques 
Parente como Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão como Presidente da União das 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim Paulino Galhana 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, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 
Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

2.1. – Deliberação relativa à transferência de competências no ano 2019 

prevista na alínea a) do nº 2, do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de 

agosto – Lei-Quadro da Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais;-------------------------------- 

 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, fez a seguinte nota 
introdutória:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta sessão extraordinária foi requerida pela CDU ao abrigo e nos termos do artigo 10º, ponto 1 
alínea b) do Capítulo III, secção I do Regimento desta Assembleia Municipal, com o intuito de 
deliberar sobre a transferência de competências enquadrada pela Lei-Quadro da Transferência 
de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, a Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto e que no seu artigo 4º nº 2 alínea a) prevê que as autarquias se 
manifestem sobre o assunto até ao dia 15 de setembro de 2018.----------------------------------------
Contudo, falta ainda publicar todos os diplomas legais de âmbito setorial, sem os quais a Lei-
Quadro nº 50/2018, está incompleta e não entra em vigor, de acordo aliás com o seu artigo 
44º, que diz especificamente que esta lei só produz efeitos após a aprovação dos respetivos 
diplomas legais de âmbito setorial, acordado com a Associação Nacional de Municípios.----------
Conscientes disto, da falta de legislação concreta que permita às Autarquias saber com o que 
podem contar, para poder, aí sim, decidir, a DGAL, em 17 de agosto, envia email a todas as 
autarquias a esclarecer que “como decorre do nº 1 do artigo 4º, em conjugação com o nº 1 do 
artigo 44º ambos da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a transferência de novas competências, a 
identificação da respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos recursos, são 
concretizados através de diplomas legais de âmbito setorial, os quais estabelecem as 
disposições transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferências em causa.----
Considerando que estes diplomas não estarão por força da necessária consensualização com a 
ANMP, em vigor em prazo compatível com a data inicialmente admitida de 15 de setembro de 
2018, consideram-se as autarquias locais e as entidades intermunicipais dispensadas da 
comunicação à DGAL a que se refere o nº 2 do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto. E o 
email continua dizendo. ”Os diplomas legais de âmbito setorial estabelecerão os termos e os 
prazos para a concretização da transferência das novas competências ainda em 2019 para as 
autarquias e entidades intermunicipais que o pretendam, após deliberação dos seus órgãos 
nesse sentido. Com os melhores cumprimentos a Diretora Geral”.---------------------------------------
Posteriormente, em 20 de agosto, vem um novo email sobre o assunto, agora da ANMP, do seu 
Secretário-Geral, mais uma vez a esclarecer o assunto, nos seguintes termos: “No que se 
refere à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, importa desde já esclarecer que, de acordo com o 
artigo 44º, a mesma só produz efeitos após a publicação dos diplomas setoriais” e continua 
“Isto significa que o prazo previsto no nº 2 da alínea a) do artigo 4º, não é eficaz antes da 
aprovação e publicação dos respetivos diplomas setoriais, não existindo presentemente 
qualquer matéria que possa ser objeto de deliberação dos órgãos das autarquias locais, com os 
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melhores cumprimentos, o Secretário-Geral”.----------------------------------------------------------------
Mas se dois esclarecimentos não bastassem, o Senhor Ministro da Administração Interna, o 
ministro da tutela, envia um oficio dirigido ao Senhor Presidente da Câmara e outro à 
Presidente da Assembleia Municipal esclarecendo no mesmo sentido que “As Autarquias e as 
entidades Intermunicipais consideram-se dispensadas da comunicação de deliberações à DGAL 

até ao momento em que os diplomas legais de âmbito setorial estabeleçam os termos e os 
prazos para a concretização da transferência das novas competências ainda em 2019.”-----------
Foi ainda pedido parecer ao Gabinete Jurídico da autarquia que vai no mesmo sentido “Que a 
presente Lei só se torna vigente depois de regulamentada e publicada a respetiva 
regulamentação.”------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 pareceres Senhores Deputados!, disse que mesmo na ausência de qualquer destes 
esclarecimentos, parece-lhe óbvio, como atrás já referiu que uma Lei-Quadro não produz 
efeitos enquanto não forem publicados os diplomas legais de âmbito setorial que venham 
esclarecer algumas questões neste processo que são cruciais e decisivas para que a autarquia 
estude, analise e decida sobre as competências que pretende aceitar ou não, uma vez que essa 
transferência será gradual até 01 de janeiro de 2021, data em que todas as competências 
previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, se consideram transferidas para as autarquias 
locais e entidades intermunicipais.--------------------------------------------------------------------------------
A autarquia não pode decidir enquanto não souber:---------------------------------------------------------
1 – Que novas competências estarão em condições de ser transferidas.--------------------------------
2 – Que recursos financeiros irão ser atribuídos às autarquias e entidades intermunicipais para 
o exercício dessas novas competências.--------------------------------------------------------------------------
Sabemos que ontem em conselho de Ministros foram aprovados 7 diplomas, aguardam-se que 
os próximos possam sair até 15 de outubro. Depois da sua publicação teremos, em princípio, 
60 dias para nos pronunciarmos aqui na Assembleia Municipal.------------------------------------------
Quando existir uma decisão da autarquia, essa sim, e só nessa altura, face a uma proposta 
concreta, terá que ser objeto de deliberação da Assembleia Municipal.--------------------------------
Neste momento e como já aqui foi exaustivamente provado, não temos nada para deliberar, 
porque a apresentação de qualquer proposta de celebração de contratos de delegação de 
competências com o Estado é da competência da Câmara Municipal, competência que decorre 
da Lei nº 75/2013, artigo 33º, que ainda não o fez por motivos óbvios. Hoje não há nada para 
votar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não se entende por isso o móbil do requerimento de uma Assembleia extraordinária, porque 
já vimos que é extemporânea, fora de tempo e inócua, mas principalmente porque não existe 
uma proposta da Câmara e esta Assembleia Municipal só pode deliberar relativamente a 
propostas concretas do Executivo.--------------------------------------------------------------------------------
Assim, só pode entender que a decisão de requerer uma sessão extraordinária só tem a ver 
com a necessidade de afirmar uma agenda partidária, mais preocupada em afirmar a visão 
centralizadora do partido, que já se percebeu que é contra porque sim, que recusa 
liminarmente qualquer transferência de competências sem análise e ponderação, ao arrepio 
aliás dos autarcas da CDU que no Congresso da ANMP votaram favoravelmente a delegação de 
competências, do que em defender os reais interesses das populações e do concelho.------------
Assim sendo, não havendo nada para deliberar, não faz sentido colocar o que quer que seja à 
votação pelo que perguntou ao grupo da CDU o que pretende fazer?----------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) começou por pedir à Senhora Presidente da Assembleia Municipal que 
mantivesse uma postura equidistante, como é seu dever numa Assembleia Municipal, não 
emitindo juízos e avaliações próprias ou individuais em nome de quaisquer forças políticas que 
representam este órgão.---------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida solicitou à Senhora Presidente que a CDU pudesse fazer a sua defesa relativamente 
ao requerimento apresentado.-------------------------------------------------------------------------------------
Como é do conhecimento público a Lei-Quadro da Transferência de Competências para as 
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Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, Lei nº 50/2018, foi objeto de publicação 
a 16 de agosto estabelecendo relativamente aos prazos o pronunciamento das autarquias 
locais e entidades intermunicipais. Como a Senhora Presidente leu, o artigo 4º é bastante claro 
e define a transferência de competências e a identificação da respetiva natureza, a forma e 
afetação dos respetivos recursos, que poderá ser feita de uma forma faseada, e é isto que 
estão aqui a colocar e não aceitar tacitamente mas querer fazer cumprir a Lei que está em 
vigor. Disse que a Lei não é vazia, esta Lei tem bastante conteúdo, define formas, modelos, 
áreas e rubricas a transferir e o executivo sabe muito bem porque já tem um documento com 
o impacto financeiro, desconhece os diplomas sectoriais mas já sabe a verba que vai receber, 
designadamente 2.800.000,00 €.----------------------------------------------------------------------------------
Disse também, ao contrário do que a Senhora Presidente da assembleia afirmou, que a CDU 

não é contra só porque sim, a CDU é a favor da descentralização, tem um histórico em defesa 
da descentralização como nenhuma outra força partidária tem, mas de uma descentralização 
que o país merece e que é vertida na Constituição da República Portuguesa e não é essa que se 
está aqui a falar e quando PS e PSD se unem muito mal vem para o povo.------------------------------
É verdade que os diplomas sectoriais não estão feitos mas isso não é da responsabilidade 
deste órgão, a responsabilidade é dar cumprimento à Lei, e dar-lhe cumprimento é 
pronunciar-se relativamente à sua efetivação.-----------------------------------------------------------------
Não querem também vir para a aqui debater pareceres jurídicos, contudo disse que cartas, 
missivas ou pareceres jurídicos da mais diversa ordem, não substituem nem prevalecem sobre 
uma Lei da Assembleia da República, que está em vigor e que tem de lhe ser dado 
cumprimento, portanto não lhes interessa vir discutir aquilo que são as implicações jurídicas 
ou avaliações jurídicas abstratas que esta Lei tem, por entenderem que essas avaliações ou 
pareceres são desprovidos de valor perante uma Lei da Assembleia da República e não se 
pronunciarem até ao dia 15 de setembro, ao contrário do que a Senhora Presidente da 
Assembleia disse, seria não se preocuparem com a população e é por este sentido de 
responsabilidade que a CDU tem, ao contrário de outros que querem calar porque não tem 
coragem para afrontar nem confrontar este governo e neste concelho isso sente-se 
verdadeiramente porque não responsabilizam quem tem responsabilidades e responsabilizam 
aqueles que têm de arcar com as imposições do Governo, daí não importar estar a discutir 
questões jurídicas mas sim as consequências e é com este espirito de preocupação e sentido 
de responsabilidade que a CDU aqui está e portanto aquilo que se propõe é que se faça o nosso 
dever, nomeadamente emitir a posição da Assembleia Municipal relativamente a esta Lei e se 
for necessário deliberar novamente cá estarão para o fazer mas esta oportunidade não a vão 
perder e querem fazê-lo, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, quis esclarecer o eleito 
João Dias, porque factos são factos, que os pareceres jurídicos são extremamente importantes 
neste processo e uma Lei-Quadro não produz efeitos enquanto não forem publicados os 
diplomas sectoriais, aliás de acordo com o seu artigo 44º que diz: “…a presente lei produz 
efeito após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito sectorial acordados com a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses…” e esta negociação está ainda em curso.------
Referiu que a sua preocupação como Presidente desta Assembleia é que não se caia no 
ridículo, tomando uma posição sobre uma coisa que não se conhece e aí tem uma palavra a 
dizer, portanto propôs que se votasse o adiamento desta deliberação para o momento 
oportuno, ou seja, quando se conheça de facto aquilo que vai ser transferido, disse.--------------- 
 
O substituto da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Álvaro Nobre (CDU) 
começou por referir que o que está aqui em discussão é este ponto da ordem de trabalhos que 
foi requerido por 1/3 dos membros desta Assembleia Municipal à Senhora Presidente que, e 
muito bem, agendou esta sessão extraordinária, portanto não se percebe porque é que não dá 
cumprimento ao ponto da ordem de trabalhos, se marcou a sessão tem de dar cumprimento à 
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ordem de trabalhos se não está a cometer uma ilegalidade com as consequências que dai 
advém. Acrescentou que se a Senhora Presidente tinha pareceres jurídicos nesse sentido, não 
tinha marcado a sessão, tinha esse poder e os membros que fizeram o requerimento 
marcariam a Assembleia e a mesma realizar-se-ia mesmo contra a vontade da Senhora 
Presidente porque este é um órgão eleito e não pode ser só pela vontade da Senhora 
Presidente ou de alguns membros que não se cumpre, neste caso, a Lei.------------------------------
Acrescentou que não estão aqui a ser discutidos pareceres jurídicos, poderão fazê-lo 
eventualmente noutra sessão, admite que poderá haver razão nalguns mas também admite 
que poderá não haver e portanto não tem tanta certeza que de facto esta deliberação de 
aceitar ou não as competências no ano 2019 seja válida ou não e poderá estar a perder-se uma 
oportunidade. Admite que poderá ser assim por ser uma Lei-Quadro e os diplomas sectoriais 
não terem sido publicados mas também sabe que alguns já foram aprovados.-----------------------
Relativamente à missiva enviada pelo Senhor Ministro Eduardo Cabrita também lhe parece 
que não deva ser considerada porque num ponto diz que será uma redundância mas depois 
apela ao Município referindo que a Lei é muito importante e que a transferência das 
competências é excelente para as populações e portanto nitidamente o que a CDU entende 
daqui, e é também essa a preocupação, é que há uma pressão significativa no sentido de se 
aceitar as competências a qualquer preço e evidentemente não podem aceitar que um 
Ministro ou um membro do Governo ou muito menos a Direção Geral das Autarquias Locais, 
venha dizer que se podem dispensar os prazos estipulados porque só quem o pode fazer é a 
Assembleia da República.--------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu também que, independentemente da questão jurídica, esta é uma questão politica e a 
Assembleia Municipal tem a faculdade e o poder de deliberar neste sentido e noutro momento 
eventualmente se houver outro prazo para decidir relativamente à questão da aceitação das 
competências em 2019 e portanto não se está a perder tempo uma vez que esta matéria é de 
muita importância para as populações e para as autarquias.-----------------------------------------------
Salientou que não é da opinião de se poder cair numa posição ridícula uma vez que por 
exemplo as Assembleias Municipais do Porto, Seixal, Évora etc. já deliberaram esta matéria e 
portanto não seremos os únicos a olhar o céu, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que foi surpreendido com esta questão quando 
regressou de férias e se deparou com esta iniciativa legislativa, percebendo logo que isto tinha 
sido efetivamente um imbróglio jurídico mas como não tem competência para o efeito não é 
por ai que quer ir. Agora enquanto cidadão faz os seus juízos e tem toda a legitimidade para os 
fazer e nesse sentido apelou à reflexão sobre o seguinte: O que está escrito no artigo 4º ponto 
2, alínea a) é e citou: “Até 15 de setembro de 2018 as autarquias locais e entidades 
intermunicipais que não pretendam a transferência de competências no ano 2019 comunicam 
esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos 
deliberativos nesse sentido.”. O que está aqui em causa é uma legislação que organiza as suas 
disposições legais pela negatividade, ou seja, se as Assembleias Municipais não se 
pronunciarem, tacitamente as autarquias aceitam as transferências de competências e ai 
concorda inteiramente com o que a Senhora Presidente da Assembleia disse, é que 
tacitamente aprovam sem ter conhecimento dos diplomas específicos, ou seja, isto está feito 
para haver os deferimentos tácitos e as aprovações, neste caso, as aceitações tácitas, a lei é 
clara e não tem virgulas nem meias virgulas, é isto que está aqui escrito, portanto este é um 
aspeto importante e relevante a considerar.-------------------------------------------------------------------
Existe outra questão, disse, nesta matéria em concreto o assunto é da responsabilidade da 
Assembleia Municipal e não da Câmara Municipal porque, inclusivamente este é o espirito da 
legislação, nomeadamente constitucional, isto é, a Constituição demarca dois domínios 
específicos, um às questões de princípio ligados à soberania da responsabilidade exclusiva da 
Assembleia da República e dois à regulamentação e normação que é única e exclusivamente 
da responsabilidade do Governo. Não é por acaso que o próprio edifício legislativo cria quatro 
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figuras distintas, o Projeto-Lei e a Proposta de Lei e depois aquilo que é reservado para os 
Órgãos de Soberania, nomeadamente as Leis, legislando o Governo através de Decretos-Leis 
ou de Portarias e o que está aqui em causa são duas vertentes e dois processos legislativos 
autónomos que não têm rigorosamente nada a ver um com o outro embora a legislação 
quadro nalguns aspetos e aí dizer que esta questão do artigo 4º nº 2 alínea a) poderá, em sede 
de análise jurídica, ser um assunto extremamente controverso porque não depende da 
questão da observância das questões concretas mas sobretudo das questões de princípio por 
se tratar de uma Lei-Quadro.---------------------------------------------------------------------------------------
Dito isto, a questão que se coloca neste momento é, a Assembleia Municipal não vota e 
automaticamente aprova tacitamente um quadro de descentralização para 2019 ou 
pronuncia-se a favor ou contra dependendo da sensibilidade deste órgão.----------------------------
Acrescentou que quando a CDU propôs e requereu a realização da Assembleia Municipal não 
foi com a intenção de aprovar mas sim de ser discutido e abordada esta questão e a ousadia da 
Senhora Presidente dizer que a CDU não quer a legislação é uma falsa questão, aliás na sua 
opinião é uma desonestidade política e intelectual, até porque como bem disse este é um 
processo gradual e progressivo e pode-se efetivamente não aceitar o quadro de transferências 
em 2019 mas pode aceitar-se em 2020, não há nada que impeça e aquilo que a CDU até quer é 
não aceitar agora mas assumir um compromisso político desde já e iniciar um processo de 
trabalho com todos os grupos políticos para se discutir esta questão, nomeadamente filtrarem 
porque não podem os eleitos analisar coisas com os filtros da Câmara Municipal ou outro 
órgão qualquer, porque a população elegeu-os para analisarem diretamente estas matérias e 
não por intermédio de outras entidades ou instituições, daí a sua proposta ir no sentido de não 
deixar isto para o deferimento tácito, votarem contra e iniciar um processo de 
aprofundamento entre todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal 
para se começar a discutir esta matéria e não deixar esta discussão extremamente importante 
para a população em terceiros, nomeadamente representantes indiretos, aliás que nem são 
indiretos, que é o caso do Governo que nem tem competências para se pronunciar sobre a 
alteração de prazos ou dizer que os mesmos, estabelecidos pela Assembleia da República, não 
se devem cumprir, portanto no seu entender isto é clarinho como a água e com pareceres ou 
sem pareceres esta Assembleia Municipal tem toda a legitimidade para discutir estas questões 
de forma envolvida até 2021.---------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente uma questão que quis corrigir, foi que o representante da CDU na Associação 
Nacional de Municípios Portugueses votou contra porque ao contrário daquilo que poderá 
parecer nas palavras da Senhora Presidente da Assembleia a CDU está convicta de que a 
descentralização pode ser um passo importante para ultrapassar alguns bloqueios que existem 
de desenvolvimento económico e social no país, disse.------------------------------------------------------ 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, quis esclarecer o eleito 
Miguel Quaresma que de acordo com a Lei nº 75/2013, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais e estabelece o Regime 
Jurídico de Competências do Estado para as Autarquias e Entidades Intermunicipais diz no seu 
artigo 33º, alínea l) “competências materiais da Câmara Municipal” e é uma competência 
material da Câmara Municipal, “Discutir e preparar com os departamentos governamentais e 
com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, 
nos termos previstos na presente lei.”, portanto só depois se submete à Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que não disse que não era, o que disse foi que a 
Assembleia Municipal tem na sua génese, à luz dos princípios constitucionais, condições e 
legitimidade para discutir estas matérias diretamente, é diferente, disse.------------------------------ 
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A eleita Ana Horta (PS) uma vez que o artigo 4º diz e citou que ”A presente lei produz efeitos 
após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito sectorial acordados com a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.”, perguntou se estes foram todos aprovados. 
Não foram. Continuou citando “O disposto no número anterior tem de ser concretizado de 
forma a permitir a aplicabilidade e eficácia do previsto na alínea a), do nº 2 do artigo 4º da 
presente Lei.”, portanto se os diplomas não foram todos aprovados a Lei não está a produzir 
efeito e consequentemente não há matéria para ser discutida. Quando estes diplomas 
sectoriais estiverem aprovados aí sim haverá um prazo de 60 dias para discutir todas as 
transferências de competências que se tiverem que discutir, neste momento não há nada 
sobre o que se pronunciar, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que mesmo que os diplomas não estejam publicados, 
responsabilidade de quem o assumiu e não o fez atempadamente, se não se deliberar a 
Assembleia Municipal vai aprová-los tacitamente e portanto neste sentido solicitou à Senhora 
Presidente que cumpra a ordem de trabalhos e se passe imediatamente à deliberação, disse.--- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, não se querendo naturalmente imiscuir na 
condução da Assembleia Municipal e no que será posto à votação fez as seguintes 
observações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Até agora, dos 308 municípios portugueses, sobre esta matéria, só 26 se pronunciaram contra 
a transferência de competências, tal como a CDU a quer votar aqui hoje, foram os 24 
municípios da CDU, o Porto e a Maia, portanto vamos partir do principio que mais de 280 
municípios vão aceitar esta transferência de competências o que não faz qualquer sentido.-----
Terá que se esperar pelos diplomas e depois votar 18 Decretos-Lei individualmente sobre cada 
uma das matérias específicas para saber se em 2019 a Câmara Municipal de Beja quer ou não 
assumir algumas dessas competências, aliás não excluem a possibilidade de as rejeitar todas 
no primeiro ano, agora o tempo em que estão a discutir é que é completamente errado e que 
não faz qualquer sentido obedecendo a um calendário estritamente político da CDU a nível 
nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos filtros, como foi aqui dito, que a Assembleia Municipal vota determinadas 
matérias sem filtro, referiu que é bem verdade, aliás a Assembleia Municipal pode pronunciar-
se sobre os impostos municipais ou orçamento sobre proposta da Câmara Municipal porque se 
a Assembleia Municipal votar sem filtro uma matéria como a transferência de competências 
pode-se dar um caso absolutamente extraordinário, nomeadamente uma Câmara Municipal 
não querer as competências e a Assembleia Municipal obriga-la a ficar com as mesmas, 
portanto tem necessariamente de haver um filtro prévio da autarquia a pronunciar-se sobre 
estas matérias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em bom rigor, hoje não existe absolutamente nada para discutir porque neste momento, ao 
votar a proposta da CDU, estão a recusar em bloco 18 transferências de competências e a 
Câmara Municipal poderá querer algumas progressivamente ficando impedidos de o fazer se 
esta proposta for votada o que não faz qualquer sentido. Tem que se esperar pelos Decretos-
Lei e tudo o que daqui hoje sair não vai ter validade jurídica rigorosamente nenhuma, disse.---- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) disse ao Senhor Presidente da Câmara que quando se referiu 
aos filtros não se referiu à deliberação mas sim à análise das questões. Naturalmente que tem 
de haver concertação entre os dois órgãos agora a Assembleia municipal pode debater todos 
os assuntos que os seus membros lhes interessem ou acharem convenientes, 
independentemente de serem ou não submetidos pela Câmara Municipal, daí serem dois 
órgãos autónomos com eleições autónomos e estruturam o Poder Local.------------------------------
Outra questão é que se isto não for votado o que é que poderá acontecer? A certeza que tem 
é que a legislação é clara e quem pode única e exclusivamente pronunciar-se sobre a mesma 
não é o governo nem os seus órgãos mas sim a própria Assembleia da República que nem 
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ainda sequer veio a terreiro pronunciar-se sobre esta matéria e não é o deferimento tácito é a 
aceitação tácita que são duas coisas completamente distintas e se o deferimento tácito choca 
assim tanto algumas pessoas então este é substituído pela aceitação tácita porque é isto que 
está subjacente a esta legislação, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs e colocou à votação que a deliberação 
relativa à transferência de competências de acordo com a Lei nº 50/2018, de 16 de agosto não 
fosse tomada nesta sessão mas sim após se conhecer os diplomas sectoriais, tendo esta 
proposta sido recusada por maioria com 17 votos contra e 16 votos a favor.-------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) solicitou que lhe explicassem o que é que vão deliberar porque 
não conhece sectorialmente o que é que vai ser transferido ou não, não conhece pacotes 
financeiros de cada uma das áreas que vai ser transferida, não conhece rigorosamente nada e 
dúvida que alguém aqui presente conheça. Assim perguntou o que é que enquanto deputada 
municipal vai votar sem conhecer rigorosamente nada. A única coisa que conhece é um bolo 
de algo que vai acontecer mas que não se conhecem os ingredientes e portanto, mais uma vez 
perguntou como é que vai votar sobre um bolo que não sabe se vai gostar, ou quantas fatias 
vai ter ou para quantas pessoas vai dar pelo que lhe parece uma irresponsabilidade votar 
sobre uma coisa que não se conhece. Respeita a votação que aqui foi feita porque é assim que 
funciona a democracia mas não ficava satisfeita nem de consciência tranquila se não fizesse 
esta declaração porque lhe custa muito estar a votar sobre uma coisa que não sabe se vai 
trazer mais-valias para o concelho de Beja, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) disse à eleita Margarida que quem devia responder a essas 
questões foi quem produziu esta legislação, nomeadamente quem redigiu este documento, 
este artigo e esta alínea, mas uma vez que estamos aqui e que a Assembleia da República não 
se pronunciou sobre esta matéria, e havendo um princípio subjacente e transversal a este 
diploma associado ao reconhecimento que o processo deve ser progressivo e gradual, 
existindo da parte de todos um desconhecimento, para não haver equívocos e aceitação tácita 
o que se vai votar é efetivamente que, face às condições atuais de desconhecimento da 
legislação sectorial, dos âmbitos concretos e dos aspetos dominiais da incidência desta 
legislação no que se refere a transferências, não há condições de aceitar as mesmas. Se de 
hoje a um ano ou seis meses a Assembleia Municipal decidir que já está em condições de se 
pronunciar na aceitação desta ou daquela competência então aceitá-las-á mas neste momento 
não há condições para se operacionalizar esta aceitação, disse.------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) julga que se poderia ter evitado aquilo que vai ser aqui uma 
dificuldade de decidir porque se por um lado, como dizia o eleito Miguel Quaresma, podemos 
estar a aceitar coisas que não interessam, por outro também podemos estar a fechar a porta a 
coisas que eventualmente possam interessar, desconhece-se por completo e portanto como 
não se sente em condições de votar irá abster-se, disse.---------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, em função das últimas intervenções referiu 
que a transferência de competências é progressiva e gradual se for aceite parcialmente em 
2019 e 2020 porque não sendo é de uma só vez em 2021 e depois da última intervenção do 
eleito Miguel Quaresma julga que toda a Assembleia ficou com o claro argumento porque é 
que não pode haver aqui votação hoje, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida deu a palavra ao vereador João Rocha.----------------------------------------------------------- 
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O vereador João Rocha considera que o que está aqui em causa é que hoje termina o prazo 
para o Município de Beja se pronunciar se aceita ou não as competências que vão ser 
transferidas sem saber os custos que as mesmas implicam e portanto se o Município não se 
pronunciar aceita-as tacitamente, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu que o Grupo do PS irá votar favoravelmente a transferência de 
competências, desconhecendo totalmente mas nunca fechando a porta de votá-los a favor ou 
contra quando os diplomas sectoriais vierem a esta Assembleia consoante sejam ou não 
favoráveis ao Município de Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a 
transferência de competências no ano 2019 prevista na alínea a) do nº 2, do artigo 4º da Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias 
Locais e para as Entidades Intermunicipais, que foram recusadas por maioria com 17 votos 

contra das bancadas da CDU, BE e PSMCT, 15 votos a favor da bancada do PS e 1 abstenção da 

bancada do PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte Declaração de Voto, face ao que se passou aqui hoje:---
“É inacreditável ao que assistiram hoje. Uma tentativa deliberada de obstaculizar o exercício 
das competências desta Assembleia. Uma postura da sua Presidente em que por diversas 
vezes tentou e procurou inviabilizar a pronúncia deste órgão numa ordem do dia previamente 
definida. O decurso dos trabalhos, atribulados e algo conflituosos, deveu-se às atitudes e à 
postura inicial assumida pela Presidente que não cumpriu o dever de imparcialidade de 
equidade e distância perante as suas opções políticas.------------------------------------------------------
Sempre que estiverem em causa legítimos interesses dos munícipes de Beja poderão ter a 
certeza que terão a CDU pela frente a lutar por eles.---------------------------------------------------------
A CDU congratula-se pelo resultado atingido com esta votação e felicita as outras forças 
políticas e independentes que votaram no mesmo sentido e solicitam aos serviços que façam 
chegar no primeiro dia útil os resultados desta deliberação para que ela possa produzir efeitos 
uma vez que as consequências que elas teriam para o nosso Município seriam bem 
diferentes.”, disse.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, respondeu que se limitou a enunciar factos e 
ficou aqui provado que o objetivo desta Assembleia Municipal foi marcar ponto e a agenda 
política da CDU, foi dizer que não porque não uma vez não se conhecerem os diplomas 
sectoriais apesar dos vários pareceres que foram recebidos dispensando a pronúncia sobre 
esta matéria. Contudo como respeita a democracia esta Assembleia foi realizada naturalmente 
mas com a consciência que estiveram a perder tempo e que esta decisão não tem qualquer 
valor jurídico como já foi anunciado, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte Declaração de Voto:---------------------------------------------
“Precisamente pelo desconhecimento em relação a competências, que a serem tacitamente 
aceites, teriam que começar a ser exercidas num ano que está a três meses, consideram que 
as mesmas devem ser melhor estudadas, conhecidas e então depois debatidas e 
eventualmente aprovadas”. disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria, António 
Ramos (PS) convidou todos os eleitos para assistirem à abertura da 5ª Edição da Feira da Terra, 
pelas 21:15 horas no Jardim Público de Beja.------------------------------------------------------------------- 
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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, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram vinte horas, da qual se lavrou a 
presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai ser 
assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Municipal.----------- 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Mesa, 

 
 
 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 26 de novembro 

de 2018 


