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Ata número seis, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Beja realizada a vinte e quatro 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, 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 dos eleitos, João Manuel Ildefonso 
Dias, pelo cidadão a seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à 
Assembleia Municipal, António José Curre Barahona, Gina Alice Esteves Quental Mateus, pelo 
cidadão a seguir na lista de candidatos pela Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal, Paulo 
César Serra do Nascimento, bem como da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 
(Maria Lucília Pereira Simão Rosa), pelo seu substituto legal, Vítor Manuel Lampreia Martins, 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, António José Curre Barahona, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, João Mário Lopes Sardica, Maria Manuel Candeias Coelho, 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, 
Paulo César Serra do Nascimento, 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, Vítor Manuel Lampreia Martins como substituto 
da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata 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, 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.---------------------------------------------------------- 
 
Constatou-se a falta da eleita, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada.------------------------------------------------------------------ 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 
Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

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

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 4/2018;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata nº 4/2018, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 26 de junho de 2018, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 

municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Leonel Rato (PSMCT), começou por 
agradecer a receção da informação que antes tinham solicitado sobre a lista de intervenções 
em arruamentos e estradas municipais previstas até o verão de 2020.----------------------------------
Em termos práticos, trata-se de um “programa” que apenas deixa cerca de um ano de 
mandato (até 2021) para outras intervenções.------------------------------------------------------------------
Porque em janeiro deste ano apresentaram, juntamente com o Bloco de Esquerda, propostas 
específicas de intervenções deste tipo na área da Freguesia de São Matias (três intervenções 

num total de 2,3 Km), foi com alguma surpresa que não as viram contempladas neste 
“programa”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem pôr em causa a necessidade e premência, senão mesmo urgência, das intervenções 
previstas, não pode deixar de colocar algumas questões:---------------------------------------------------
1 – Quais os critérios que presidiram ao estabelecimento desta lista de prioridades?---------------
2 – Foram ouvidas as Juntas de Freguesia para a elaboração desta lista? A Junta de São Matias 
não foi ouvida! Aliás, ainda não se realizaram quaisquer reuniões entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia de São Matias, quer isoladamente, quer em conjunto com outras Juntas.----
3 – Quando poderão ser discutidas e calendarizadas outras intervenções deste tipo, 
designadamente as propostas pela Junta de Freguesia de São Matias?---------------------------------
Desde já manifestou total disponibilidade para essa reunião, quer ela se realize nas instalações 
da Câmara, quer em São Matias, solução que julga mais adequada, disse.----------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) colocou as seguintes questões:-------------------------------------------
Relativamente à passagem de peões do Bairro de Nossa Senhora da Conceição e Quinta D’El 
Rey para o novo espaço comercial, não existindo nenhuma passadeira e não vendo alguma 
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intenção de a curto prazo haver uma forma de atravessar a rua em segurança, perguntou o 
que é que o Município de Beja pensa fazer para ultrapassar esta situação.----------------------------
Relativamente ao Relatório apresentado e a um parecer jurídico que consta no mesmo sobre a 
problemática dos cavalos que andam à solta, que conclui que as penalidades aplicadas não 
surtem nenhum tipo de efeito perguntou até quando esta situação se vai manter, disse.--------- 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Silvestre Troncão (CDU), referiu ter 
recebido o mapa de intervenções em arruamentos e estradas municipais até 2020 pelo que 
questionou qual o critério ou justificação tida em conta para elaboração deste mapa uma vez 
que todas as freguesias, à exceção de Baleizão e Santa Clara de Louredo, serão alvo de 
intervenção. Será que estas freguesias não precisam de intervenção?----------------------------------
Enviou para a Câmara Municipal um primeiro email, no dia 14 de maio de 2018, referente a 
uma questão de trânsito, um segundo email a 24 de maio, um terceiro a 30 de maio e por fim 
a 10 de agosto. Não recebeu qualquer resposta e contatou via telefone a Engª Maria Goreti 
Margalha que lhe disse não ter recebido nada pedindo-lhe que lhe reencaminhasse todos os 
emails. Esta situação parece-lhes normal? Onde estão os emails que enviaram? Os emails 
estão aqui se dúvidas houver do envio dos mesmos por parte da Junta de Freguesia de 
Baleizão, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio Engana (CDU), deu 
conhecimento da seguinte Moção, aprovada por unanimidade na Assembleia de Freguesia de 
Salvada e Quintos, em realizada em 20 de junho de 2018:--------------------------------------------------
“Considerando os pontos constantes da moção aprovada pela Assembleia de Freguesia de 
Salvada, em 29 de dezembro de 2009, e que motivaram o protesto, veemente, então 
aprovado, relativamente à deliberação camarária de 16 do mesmo mês, que anulava a 
empreitada da obra de construção do relvado sintético de Salvada, por alegada falta de 
verbas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que no mandato 2005-2009 havia sido contraído um empréstimo, aprovado em 
assembleia Municipal, visando a construção do relvado sintético de Salvada, e que a 
adjudicação da obra estava em fase adiantada;----------------------------------------------------------------
Considerando que à data de dezembro de 2009 foi afirmada a anulação do procedimento 
concursal e a suspensão da intenção de construir, pelo facto do executivo anterior ter 
alegadamente canalizado para outros fins municipais parte da verba destinada à construção do 
relvado sintético de Salvada;----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que tal decisão do executivo camarário foi tomada à revelia da deliberação 
anterior da Assembleia Municipal, sobre o empréstimo a contrair e o seu fim, sendo assim 
ultrapassado o órgão deliberativo;--------------------------------------------------------------------------------
Considerando o período que medeia entre o ano 2009 e a presente data de 20 de junho de 
2018, os atos eleitorais e os mandatos que decorreram sem que a construção do relvado 
sintético se tenha verificado;----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a construção do relvado sintético de Salvada constituiu uma prioridade 
eleitoral das forças políticas CDU e PS nunca afinal concretizada;-----------------------------------------
Considerando que tal prioridade respondia aos interesses e necessidades da freguesia de 
Salvada, agora ampliados à União de Freguesias de Salvada e Quintos, e que o incumprimento 
por parte da Câmara Municipal de Beja, no que toca à construção do relvado sintético, colide 
em absoluto com esses interesses e necessidades;-----------------------------------------------------------
A Assembleia da União de Freguesias de Salvada e Quintos aprova:-------------------------------------
1 – Manter e reforçar o protesto, veemente, face à não construção do relvado sintético de 
Salvada por parte da Câmara Municipal de Beja.--------------------------------------------------------------
2 – Solicitar à Assembleia Municipal de Beja, através do Presidente da União de Freguesias de 
Salvada e Quintos, membro da mesma, que:-------------------------------------------------------------------
a) seja retomada a discussão sobre o incumprimento da decisão da Assembleia Municipal 
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quanto ao empréstimo autorizado com o fim de construir o relvado sintético de Salvada.--------
b) seja recomendado à Câmara Municipal de Beja que encete desde logo os procedimentos 
necessários à construção o relvado sintético de Salvada, na base das opções financeiras que 
entenda como convenientes, repondo as verbas na rubrica competente, seja por via do 
orçamento municipal ou com recurso a financiamento bancário.”.---------------------------------------
Aproveitou para referir ainda, relativamente às vias e caminhos, que estas situações deviam 
ser tratadas e articuladas em primeiro lugar diretamente com as Juntas e Uniões de Freguesia 
através de uma reunião preparatória, independentemente da opinião da Câmara Municipal ser 
divergente até das próprias Juntas.-------------------------------------------------------------------------------
Considerou também que seria oportuno, uma vez que na informação que foi enviada diz que 
poderá haver mais intervenções para além das que estão calendarizadas, ver da possibilidade 
de intervenção da Estrada Municipal 513 que liga Quintos a Beja porque a mesma está em 
péssimo estado. Relativamente à Estrada Municipal 512 que liga a estação de Baleizão a 
Quintos referiu que existe a necessidade de se proceder à sinalização horizontal, disse.----------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) no seguimento da intervenção do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Baleizão, o seu amigo Silvestre Troncão, que disse que as estradas e caminhos de 
Baleizão e Santa Clara de Louredo eram as únicas que não estavam contempladas nas 
intervenções calendarizadas, quis informá-lo que Albernoa e Trindade também não estão, 
portanto não se fique a pensar que são apenas as Juntas ou Uniões de Freguesias da CDU que 
não estão contempladas, à Juntas e Uniões de Freguesias do PS que também não estão, disse.-- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às intervenções nas estradas e 
caminhos municipais, questão transversal colocada por vários elementos da Assembleia 
Municipal que usaram da palavra, referiu que esta lista só é alvo de discussão porque é a 
primeira vez que um executivo apresenta uma lista com estas caraterísticas, ou seja, nunca no 
passado um executivo se tinha comprometido no primeiro ano de mandato a apresentar uma 
lista com aquilo que tenciona intervencionar e portanto este é um debate saudável que 
enfrenta com toda a naturalidade. Os técnicos da Câmara Municipal de Beja estiveram no 
terreno, fizeram o apuramento das estradas e caminhos que na sua opinião careciam de uma 
intervenção mais rápida e urgente e depois o executivo validou esta lista politicamente. 
Acrescentou que este apuramento foi efetuado até sensivelmente à altura da Páscoa.------------
Referiu também, para ficar bem claro, que nos primeiros quatro anos de mandato não irão 
conseguir reparar todas as estradas das freguesias e todas as estradas municipais porque não 
têm equipas nem verbas suficientes para o efeito, aliás nunca o disseram nem nunca criaram 
essa expetativa, mas consideram estar em condições de cumprir aquilo que disseram, 
nomeadamente que dificilmente haverá um mandato em que se irá asfaltar tanto como eles 
irão fazer, assim as coisas corram bem.--------------------------------------------------------------------------
Existem vias que têm de ser intervencionadas por empreitada por não terem meios próprios 
na Câmara Municipal, ou por dificuldades técnicas nalgumas vias urbanas ou pela extensão das 
vias nalgumas rurais.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento a via que está em pior estado, e isso é repetidamente diagnosticado, é a que 
liga Santa Vitória à Mina da Juliana. São 9 km com um projeto no valor de cerca 23.000,00 € e 
irão tentar lançar a empreitada durante o ano 2019 e provavelmente terão que contrair um 
empréstimo, sem qualquer financiamento, na ordem de 1.500.000,00 € e portanto fazer 
estradas tem o seu custo e tem um custo muito significativo para um orçamento como o da 
Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------
Considerou que a questão política tem de ser totalmente afastada porque as estradas de 
maior dimensão são por exemplo os 10km da Estrada de Salvada para Vale dos Rossins e 
depois os 15 Km de Mombeja para Santa Vitória e estas duas freguesias politicamente, neste 
momento, não são coincidentes com a Câmara Municipal mas não é por isso que deixam de 
ter as piores estradas e as que merecem maior atenção por parte da autarquia.---------------------
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A equipa da Câmara Municipal é composta por oito excelentes profissionais que têm feito um 
trabalho e um esforço muito significativo para intervencionar algumas vias urbanas e rurais, 
em termos de massas frias mas que muito em breve irão levar novos tapetes e massas 
asfálticas a quente.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrou que sendo esta planificação da altura da Páscoa pode eventualmente haver 
alterações pontuais, aliás já houve intervenções em ruas no Parque Industrial que não estavam 
previstas e estão neste momento no Bairro de Nossa Senhora da Conceição em duas ruas que 
estão a levar asfalto completamente novo.---------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que não se pode assumir o compromisso de se ir fazer uma ou duas ruas em 
cada uma das freguesias, ou seja, pode haver freguesias que necessitem de intervenção em 
cinco ruas e pode haver outras que, tendo as ruas em bom estado, não precisem de 
intervenção, portanto o critério não pode ser o equilíbrio entre freguesias mas sim o equilíbrio 
da necessidade e da urgência.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias referiu 
que ele cometeu um pequeno lapso ao dizer que a Câmara Municipal ainda não reuniu 
individualmente e coletivamente com as Juntas. É verdade que individualmente ainda só 
reuniram com metade das Juntas e São Matias é uma das quais com quem não reuniram, mas 
coletivamente reuniram com todas no mês de fevereiro no Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção da eleita Fernanda Pereira, referiu que uma passagem de peões 
em termos de marcação de uma passadeira no pavimento é impossível porque se trata de um 
Itinerário Principal. Poderia colocar-se a hipótese de ser uma passagem aérea que permitisse 
esse atravessamento mas a questão é, será que pessoas idosas têm capacidade, mesmo com 
rampas, de fazer um percurso tão grande como uma estrutura dessas requer? Não tem certeza 
na resposta mas parece ser uma situação difícil. Mais, é uma rampa que terá custos 
significativos e que deveria ter sido instalada pelo promotor do empreendimento e não 
necessariamente pela Câmara Municipal mas isso não ficou previsto nas contrapartidas na 
altura do projeto. Já houve contatos nesse sentido mas ainda não houve resposta mas, ainda 
hoje de manhã, recebeu a informação que o promotor estará a pensar noutra solução, 
nomeadamente colocar ao serviço da cidade um serviço de “mini bus” gratuito que tenha 
paragens nos bairros periféricos e que possa servir aquela superfície e a outra superfície da 
mesma marca. Agora como é que isto se articula com as urbanas e se isto é permitido com a 
concessão que a Câmara Municipal tem com a Rodoviário do Alentejo não sabe, mas será uma 
solução para discutir e analisar exatamente por terem a consciência que qualquer dia poderá 
haver ali alguma tragédia.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Moção apresentada sobre o relvado sintético de Salvada referiu que o PS foi 
muito claro na campanha eleitoral, isto é, disseram que se ganhassem as eleições não iria 
haver relvado sintético nem na Salvada nem em Beringel.--------------------------------------------------
Na altura em que estes sintéticos foram aprovados o orçamento da Câmara Municipal de Beja 
foi de 46.000.000,00 € quando as receitas eram de 22.000.000,00 € o que criou uma situação 
muito aflitiva no mandato que se seguiu e portanto quando se embarca em empréstimo tem 
de ser de uma forma cuidada naquilo que são melhoramentos estritamente necessários e 
indispensáveis para o Concelho onde se incluem por exemplo algumas redes rodoviárias 
municipais e não necessariamente relvados sintéticos nesta etapa. Não quer retirar a 
esperança a ninguém mas não pode prometer aquilo que não vai fazer neste primeiro 
mandato e em 2021 este executivo continuará ou virá outro e nessa altura estes relvados 
poderão ser repensados.---------------------------------------------------------------------------------------------
Nessa altura as populações de Salvada e Beringel foram utilizadas e em seu nome contraíram 
um empréstimo que serviu para outro fim, naturalmente que não foi para nenhum fim 
indevido, mas o que lhe parece é que esses 500.000,00 € serviram para amortizar dívida desse 
tal orçamento de 46.000.000,00 €.--------------------------------------------------------------------------------
Assim, o que tentarão fazer neste primeiro mandato será compensar de alguma forma as 
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populações de Salvada e Beringel com uma obra de menor valor mas que de alguma forma 
amenize o prejuízo causado com a não instalação desses relvados sintéticos, disse.---------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente à questão dos cavalos, informou que este é um 
tema transversal a todas as freguesias do concelho, têm ao longo deste dez meses de mandato 
reunido constantemente com o SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente com a 
PSP e GNR e têm trabalhado em parceria com uma associação e com a Proteção Civil no sentido 
de evitar acidentes com este tipo de animais, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que a sinalização da Estrada Municipal que liga a estação de 
Baleizão a Quintos irá ser feita muito brevemente por empreitada assim como a sinalização da 
Estrada de Albernoa para a Vila Galé.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos emails que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão enviou, 
referiu que poderá ter havido alguma falha da sua parte mas irá tentar corresponder e dar 
uma resposta ao assunto, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) na sequência das respostas dadas pelo executivo municipal e 
analisando e fazendo um balanço do Relatório de Atividades agora apresentado bem como 
todos os outros que foram apresentados ao longo do ano, porque é do entendimento que as 
sessões da Assembleia são isoladas no tempo mas têm uma continuidade, congratulou em 
nome do Partido Socialista o atual executivo porque neste momento, ao fim de um ano, 75% 
das medidas prioritárias estão a ser feitas, concluídas ou em andamento, ou seja, das 12 
medidas prioritárias que estavam assinaladas de forma clara e inequívoca no programa 
eleitoral, 9 já estão em andamento ou a ser concluídas e citou: disponibilidade para a 
transferência de competências do Poder Central na área da educação; modernizar e reabilitar 
as piscinas municipais descobertas; criar um fundo municipal de apoio ao investimento; 
internacionalizar a marca Beja em eventos estratégicos; elaborar um Plano Municipal para a 
acessibilidade que já está em andamento nas obras visíveis em vários pontos da cidade; 
reabilitar e modernizar o Mercado Municipal; redução progressiva do IMI; promover iniciativas 
que valorizem o fado e o cante alentejano como património imaterial da humanidade e por 
fim promover discussões públicas sobre intervenções estruturais do concelho. Estas são das 12 
as 9 medidas que ao fim de um ano estão a ser feitas em andamento ou já concluídas.------------
Referiu também que o programa eleitoral está a ser refletido no Relatório de Atividades, que 
tem vindo a ser apresentado, nas mais diversas áreas e citou alguns pontos:-------------------------
No Beja Educa que prevê educação, desenvolvimento e juventude já estão a ser criadas 
parcerias com associações locais para a promoção da ocupação de tempos livres.------------------
No Beja Empreende está a ser criada uma bolsa de terrenos destinados à atividade económica. 
Foi criado um Gabinete de Apoio ao Investidor. Está a ser criado um roteiro turístico para a 
divulgação do património cultural, natural e de ofícios e produtos regionais do Concelho de 
beja e está a ser reforçada a sinalética turística da cidade.-------------------------------------------------
No Beja Cuida, muito em breve vai ser promovido o mercado de arrendamento a jovens no 
Centro Histórico da cidade.------------------------------------------------------------------------------------------
No Beja Habita está a ser preparada a requalificação e modernização do Jardim Público e do 
Parque da Cidade, está a ser preparada a reabilitação e melhoria do Canil Municipal.--------------
No Beja Vive estão a ser apoiadas associações que promovam as tradições, eventos culturais e 
saberes locais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No Beja Descentraliza estão a ser recuperados espaços desportivos destinados à sua prática 
formal e informal e foram aumentadas em 5% a verba global destinada às freguesias nas 
competências de transferências da Câmara Municipal de Beja.-------------------------------------------
Finalmente no Beja Participa está neste momento, sobre proposta do Bloco de Esquerda, a ser 
implementado o orçamento participativo, medida que estava no programa eleitoral do PS e 
que finalmente está a ser tratado em conjunto com todas as forças políticas representadas 
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nesta Assembleia Municipal e foram promovidas e serão ainda mais o Ouvir Beja que são 
sessões de participação pública onde são apresentadas e discutidas de forma clara e 
transparente todas as obras que são ou virão a ser financiadas dentro do Concelho de Beja.-----
Para além de todas estas medidas, muitas outras estão a ser tomadas que finalmente 
recuperam, valorizam e promovem o nosso Concelho.------------------------------------------------------
Voltando um pouco atrás disse que as Assembleias Municipais são momentos isolados que 
refletem um determinado período do ano mas há um balanço que deve ser feito, há um 
trabalho contínuo que está a ser feito naturalmente desde que existe uma Câmara Municipal 
mas é importante reforçar e estarem orgulhosos daquilo que fizeram ao longo de um ano, 9 
medidas em 12, o que é que virá no futuro.-------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que foi com satisfação que acabou de ouvir este apelo 
à memória, contudo considerou haver aqui um aspeto muito interessante na intervenção que 
o antecedeu, isto é, todas estas áreas já foram objeto de intervenção em executivos 
anteriores, quer sejam da CDU quer sejam do próprio PS no tempo do Presidente Pulido 
Valente, se não veja-se:----------------------------------------------------------------------------------------------
Bolsas de terreno ao investidor não foram descobertas nem por este nem por executivos 
anteriores, já existiam desde que a Câmara Municipal de Beja em 1989 assumiu o património 
da Empresa Pública de Parques Industriais.---------------------------------------------------------------------
Parcerias com as associações ficaram a saber que os outros executivos pura e simplesmente 
não fizeram rigorosamente nada neste aspeto porque de facto a memória é curta.-----------------
Beja Vive tradições, disse que nos executivos anteriores nunca se apelou efetivamente ao 
reforço e aprofundamento do conhecimento, basta recordar projetos como por exemplo em 
Beringel relativamente às Imagens e Visagens que marcou um processo muito interessante até 
do ponto de vista técnico mas também algumas iniciativas noutras freguesias relacionadas 
com as festas tradicionais que foram recuperadas nomeadamente no mandato anterior.---------
Beja Descentraliza, como se os protocolos de descentralização não fossem uma realidade 
pioneira inclusivamente no Concelho de Beja que datam de 1997. Neste ano foram celebrados 
os primeiros protocolos com as Juntas de Freguesia em que descentralizavam competências 
administrativas mas também áreas funcionais de intervenção em diversos domínios, 
nomeadamente na juventude e terceira idade, etc., aliás basta também referir o Centro de 
Apoio do Concelho de Beja que foi também uma iniciativa pioneira e data de 1998.----------------
Este trabalho contínuo existe é uma realidade indesmentível e tem documentação até para 
memória futura agora o que aconteceu foi uma mudança de designações, a RuralBeja passou a 
ser Patrimónios do Sul mas esqueceram um pormenor, é que a RuralBeja foi um compromisso 
assumido na sequência de uma consulta pública em 2002 à população em que a Feira de 
Agosto foi transferida para o mês de outubro, na altura em concertação com as tais 
associações, com as quais nem sequer se trabalhava, foi inclusivamente proposto o nome de 
RuralBeja, aproveitando a designação de Beja que já era uma imagem marcada a nível 
nacional, portanto o que interessa é dizer a verdade, reportarmo-nos aos factos e sobretudo 
debruçarmo-nos sobre as questões de conteúdo, disse.----------------------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) referiu que sublinhou que as ações vinham desde que há uma 
Câmara Municipal e não que eram exclusivas deste executivo, o que disse foi que as ações já 
vinham de executivos anteriores fossem eles da CDU ou do PS, portanto não afirmou que 
alguma coisa estivesse a ser feita como se da descoberta da roda se tratasse. A grande questão 
é em que condições isso agora está a ser feito, aliás ressalvou que se tratava de um trabalho 
contínuo e por isso não esquecem essas questões. Neste momento, para que se saiba e agora 
sim sendo rigorosa porque pelos visto um papel distribuído há um ano atrás não é rigor 
suficiente para provar por A + B aquilo que se prometeu e aquilo que se está a fazer, referiu 
que o Concelho de Beja é o segundo com maior taxa de execução de fundos comunitários 
unicamente ultrapassado pelo Concelho de Aljustrel e isso deve-se a este executivo, não veio 
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de trás.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à descentralização das competências só agora houve um efetivo aumento das 
verbas em 5% feito por este executivo assim que tomou posse. Recordar é bom, não devemos 
ter vergonha mas sim elogiar quem trabalhou em prol do desenvolvimento deste concelho 
mas trabalhar para o futuro é bem melhor principalmente para as gerações vindouras até 
porque o rigor é uma característica de todos aqueles que querem o bem deste concelho sejam 
eles de que Partido forem e é assim que funciona a democracia, disse.--------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis clarificar relativamente à questão da 
RuralBeja que não é só o eleito Miguel Quaresma que tem memória, eles também têm e 
portanto é bom rigor que se diga que na altura foi feita uma auscultação à população quando 
já havia a intenção clara de se mudar a feira de agosto para outubro, aliás esta já se realizou 
em várias alturas do ano, por exemplo em 2014 foi entre 17 e 19 de outubro e até já houve 
anos em que não se realizou como em 2012 e até já se chamou Experiência a Sul, portanto não 
é a primeira vez que vai mudar de nome.------------------------------------------------------------------------
Sobre a questão do nome da cidade estar ou não no nome da feira, olha aqui para a nossa 
região e vê 4 feiras, por exemplo Aljustrel – Feira do Campo Alentejano, Ourique – Feira do 
Porco Alentejano, Almodôvar – FACAL, Odemira – FACEC, nenhuma tem o nome associado e são 
todas feiras de referência, ou seja, o facto de não ter o nome incorporado não as torna nem 
melhores nem piores e mais a Câmara Municipal não mudou o nome da VINIPAX, do Beja 
Acontece mas disseram na campanha eleitoral que se ganhassem iriam mudar o nome desta 
Feira porque consideram que RuralBeja é demasiadamente redutor e parece que é uma feira 
exclusivamente do mundo rural ao passo que Patrimónios do Sul lhes parece mais abrangente, 
incorpora todos os patrimónios e alarga a área territorial, poderão estar errados, admite que 
sim, mas foi essa a ideia que tiveram, contudo o que gostaria que a CDU lhe explicasse é um 
comunicado que fizeram há três meses em que disseram que a RuralBeja deu um retorno de 
1.400.000,00 €, porque por mais contas que faça não consegue chegar a esse número, disse.--- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3.2. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no 

Presidente da Câmara no que se refere à repartição plurianual de 

encargos até 99.759.58 €;---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presente a proposta de delegação de competências da Assembleia Municipal no Presidente da 
Câmara, no que se refere à despesa, mais propriamente na assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 
financeira com os municípios e parcerias público-privadas, atento o disposto no artigo 6º/1-c) 
e 3, da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA), conjugado com o artigo 22º do Decreto-Lei nº 
197/99, de 08 de junho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
À semelhança do que já acontecera, em mandatos anteriores, é possível tornar mais célere o 
procedimento administrativo referente a contratos, quando estes envolvam repartição 
plurianual de encargos, e que não exceda o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos, se a 
Assembleia Municipal delegar esta competência no Presidente da Câmara, nos termos jurídico-
legais referidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, para evitar os inerentes constrangimentos provocados por delongas desnecessárias, 
tornando o procedimento administrativo respetivo mais fluente, uma vez que a Assembleia 
Municipal é um órgão, “pesado”, que reúne, ordinariamente, muito espaçadamente, é de 
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parecer que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal, a delegação de 
competências genéricas referidas, por forma a que o Presidente da Câmara possa a autorizar a 
repartição de encargos, nos termos referidos no item anterior.-------------------------------------------
Nesta conformidade, propõe-se a aprovação do Edital – Delegação de Competências da 

Assembleia Municipal no Presidente da Câmara no que se refere à repartição plurianual de 

encargos até 99.759.58 €.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de 
delegação de competências da Assembleia Municipal no Presidente da Câmara no que se 
refere à repartição plurianual de encargos até 99.759.58 €, colocada à votação e aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.3. – Proposta de adesão do Município de Beja à Associação Nacional 

das Assembleias Municipais;----------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerandos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) De acordo com o previsto no nº 1 do artigo 46º da Constituição, os cidadãos têm o direito 
de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituir associações, desde que 
estas não se destinem a promover a violência e os respetivos fins não sejam contrários à lei 
penal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A ANAM não prossegue fins político partidários;------------------------------------------------------------
c) A ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais é uma associação de direito 
privado, constituída por escritura pública de 7 de maio de 2016, que se rege pelos respetivos 
estatutos e pelas disposições do Código Civil;------------------------------------------------------------------
d) De acordo com o nº 1 do artigo 2º, dos seus estatutos (aprovados em Assembleia Geral de 25 

de março de 2017, posteriormente alterados por escritura publica de 31 de março de 2017), constitui 
objeto da ANAM a valorização do papel das assembleias municipais na organização 
democrática dos municípios;----------------------------------------------------------------------------------------
e) Valorização essa que, na senda do espírito democratizante da Constituinte de 1975-1976, 
visa salvaguardar o papel da assembleia municipal enquanto verdadeira “casa da democracia” 
no âmbito local;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Ao abrigo do disposto no artigo 3º dos referidos estatutos são associadas da ANAM as 
assembleias municipais, representadas pelos seus respetivos presidentes, que manifestem a 
sua vontade em aderir a esta associação;-----------------------------------------------------------------------
g) A Assembleia Geral da ANAM reunida em 25/03/2017 aprovou por unanimidade a fixação do 
valor das quotas para o ano de 2017 a pagar pelas suas associadas. Em 03/03/2018 realizou-se 
o 2º Encontro Nacional de Presidentes de Assembleia Municipal que aprovou por unanimidade 
manter os valores aprovados em Assembleia Geral de 25/03/2017. Assim e nesses termos 
caberá à Assembleia Municipal de Beja pagar o montante de 1.250,00 €;------------------------------
h) Uma Associação Nacional de Assembleias Municipais, a par da Associação Nacional de 
Municípios e da Associação Nacional de Freguesias será um importante reforço do papel do 
poder local e um claro contributo para o aprofundamento da democracia e para a melhoria da 
qualidade da cidadania;----------------------------------------------------------------------------------------------
i) Uma Associação Nacional de Assembleias Municipais será um natural contributo para uma 
maior valorização e dignificação do papel das assembleias municipais, enquanto órgãos 
representativos dos Municípios dotadas de poderes deliberativos, que visam a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, com competências de 
fiscalização sobre os executivos municipais, nos termos legais;-------------------------------------------
j) Compete à/ao Presidente da Assembleia Municipal representar a Assembleia Municipal, de 
acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
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aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;-----------------------------------------------------------
k) Num momento em que está em discussão uma nova e crucial descentralização de 
competências para o poder local, uma Associação Nacional de Assembleias Municipais, poderá 
assumir um papel de relevo, contribuindo para o aprofundamento da reflexão e para tomadas 
de decisão mais esclarecidas.--------------------------------------------------------------------------------------
Assim, foi proposto, ao abrigo do previsto na alínea k) do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e do ponto 3 do 
artigo 15º do Regimento, que o plenário da Assembleia Municipal delibere aprovar:---------------
1 – A aceitação dos Estatutos da ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais, em 
anexo, que fazem parte integrante desta proposta;----------------------------------------------------------
2 – A adesão da Assembleia Municipal de Beja à ANAM – Associação Nacional das Assembleias 
Municipais, a partir de Janeiro de 2019, sendo representada pela respetiva presidente;-----------
3 – O pagamento da quota anual, no valor de 1.250,00 €, aprovada em 25/03/2017 pela 
Assembleia Geral da ANAM.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------
“Depois de uma análise circunstanciada dos estatutos da Associação Nacional das Assembleias 
Municipais (ANAM) há que destacar os seguintes elementos de consideração:------------------------
1 – No artigo 2º é referido como objeto, a promoção de estudos, seminários, congressos e 
publicações para valorização do papel das AM na organização democrática dos municípios 
(ponto1), através do estabelecimento de contactos e protocolos com associações, e outras 
entidades, que lidem com os municípios, isoladamente ou em conjunto (ponto2);-------------------
2 – No artigo 3º é referido que são associados da ANAM os municípios pelos respetivos 
presidentes de assembleia municipal.----------------------------------------------------------------------------
3 – Estes dois aspetos de enquadramento suscitam três questões de ordem formal 
importantes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os estatutos da ANAM preveem a adesão de municípios e não de assembleias municipais; ou 
seja, quem adere é a Autarquia Local (município), que constitui uma pessoa coletiva de 
natureza territorial (com unicidade geográfica dada pela unidade territorial concelhia) e dotada de 
órgãos representativos (deliberativo e executivo). Não é o órgão deliberativo, em si, que adere. 
Este pormenor, não é de somenos relevância, porque na prática o que acontece é 
simplesmente que compete à Assembleia autorizar a Câmara (enquanto órgão executivo) a 
proceder à adesão do Município à Associação, mediante eventual proposta do executivo 
municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, os Municípios têm desde 22 de fevereiro de 1985 a sua associação que os 
representa a nível nacional, justamente enquanto pessoa coletiva de natureza territorial e não 
enquanto estrutura associativa dos órgãos executivos, câmaras municipais.--------------------------
Os estatutos da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no artigo 2º, 
consagrado aos Fins, referem, nomeadamente “A ANMP tem como fim geral a promoção, 
defesa, dignificação e representação do Poder Local e em especial: (a) A representação e 
defesa dos Municípios e das Freguesias perante os Órgãos de Soberania; (b) A realização de 
estudos e projetos sobre assuntos relevantes do Poder Local; (c) A criação e manutenção de 
serviços de consultadoria e assessoria técnico-jurídica destinada aos seus membros”. Para a 
concretização destes objetivos, a ANMP criou e tem vindo a reforçar uma estrutura política, 
técnica, administrativa e até logística competente, que tem servido os municípios nos 
diferentes domínios.--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Face ao exposto, é fácil percecionar que, no essencial, são referidos conteúdos similares 
nos dois regulamentos, isto é, ambas as entidades associativas visam prosseguir objetivos 
idênticos, pois a ANAM também aponta “a promoção de estudos, seminários, congressos e 
publicações para valorização do papel (…) na organização democrática dos municípios”, só que 
personificados nas AM. A única diferença é que no regulamento da ANMP não se prioriza, e 
bem, o órgão, porque a representação é de facto do Município em ambos os casos.---------------
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5 – Mais uma vez foram criados problemas onde na realidade não existiam, se o objetivo é de 
facto defender mais democraticidade nas autarquias locais e não dispor de “capelinhas” 
associadas a protagonismos políticos ao nível de este ou daquele órgão, então utilize-se a 
ANMP. Esta entidade já dispõe de uma estrutura e de uma organização competentes, tanto 
mais que no seu quadro estatutário, existe a figura da Secção, artigo 24º, através do qual pode 
ser constituída, em qualquer momento, uma secção específica, se assim se entender, para 
tratar as questões de ordem deliberativa dos municípios, onde as AM teriam assento 
permanente e exclusivo. Aliás, neste momento estão criadas nove secções de natureza 
temática que agrupam quase todos, senão todos os municípios portugueses.------------------------
6 – E quando diz que foram criados problemas decorre da seguinte avaliação:-----------------------
Qualquer cidadão tem o direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, 
constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os respetivos 
fins não sejam contrários à lei penal, nº 1 do artigo 46º da Constituição. Portanto, a ANAM tem 
toda a legitimidade para existir legalmente;--------------------------------------------------------------------
Coisa diferente, é se a legitimidade política, associada à oportunidade de criar mais uma 
associação para representar os municípios, se traduz em termos de prática política na 
concretização dos objetivos que se proclamam, designadamente em relação à valorização do 
papel das AM na organização democrática dos municípios.-------------------------------------------------
Num momento histórico-político em que há efetivamente na sociedade portuguesa e também 
na europeia uma crise dos valores democráticos e da sua componente representativa, a 
constituição de mais uma estrutura associativa não é um bom exemplo de cidadania. Isto, 
porque o objetivo deveria centrar-se, no essencial, no reforço democrático das estruturas 
atuais, designadamente do Poder Local Democrático, assegurando que funcionem bem e 
democraticamente, e se, caso a ANMP evidencie sinais de despreocupação no tratamento dos 
assuntos e interesses das AM, então têm que ser os municípios, através dos Presidentes de 
Câmara, a colocar essas questões na ordem do dia da respetiva associação e não criar mais 
uma estrutura associativa, mantendo eventualmente a ANMP inoperante e ineficaz em relação 
à componente deliberativa do Poder Local. Que confiança poderão ter os cidadãos na palavra 
da associação de municípios, quando são os próprios municípios, personificados nas AM, a 
rejeitarem o papel da ANMP no aprofundamento, se necessário, das matérias deliberativas ao 
criarem alternativas e novas “capelinhas”. Mas mais, um dos reconhecimentos da ANMP é ser 
parceiro institucional privilegiado junto da administração central e dos órgãos de soberania, 
essa condição fica implicitamente fragilizada com a constituição de uma nova associação que 
representa os municípios.--------------------------------------------------------------------------------------------
7 – Quando referiu que os problemas estão criados, basta constatar o que já apareceu na 
comunicação social, em que o Presidente da ANMP e Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra (o socialista Manuel Machado) manifestou no dia 24 de abril, na sessão da AM, a sua 
posição contra a adesão daquele órgão, alegando: “configura uma "ilegalidade grave" e que 
revela desconhecimento dos próprios estatutos da ANAM por parte de muitos dos eleitos que a 
aprovaram”. Não vai tão longe. No entanto, esta afirmação foi de tal forma problematizada 
pela comunicação social, que em Mafra, a ANAM viu-se na obrigação de prestar 
esclarecimentos numa reunião a 17 maio e citou a Lusa: “A Associação Nacional das 
Assembleias Municipais recusou hoje ser uma "ameaça" para a Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, que se sentiu "fragilizada" e teme "divisionismos" na negociação da 
descentralização para as autarquias”. Estes são já os exemplos e os sinais negativos que o 
Poder Local está a dar para o sistema político e institucional e para a sociedade em geral, com 
a criação da ANAM.----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Perante as matérias expostas e dado que o impacte institucional e político não está a ser 
favorável para o reforço do Poder Local, tanto mais que em curso está a transferência de 
competências para as autarquias, a CDU vota desfavoravelmente, reconhecendo que as AM, se 
chegarem à conclusão que é necessário um reforço do protagonismo dos respetivos 
Presidentes na vida pública nacional, então devem pugnar por um papel mais ativo no quadro 
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da ANMP, e não contribuir para a constituição de mais uma associação de municípios, que 
facilmente pode assumir-se, aliás pelos vistos esta situação já ocorreu na praça pública, para 
fragilizar o Poder Local e criar desnecessariamente dicotomias entre os órgãos das Autarquias 
Locais, nomeadamente os Municípios.”, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta é uma associação 
complementar e não concorrente à Associação Nacional de Municípios e provavelmente será a 
altura de repensar o papel das assembleias municipais 40 anos depois da instalação do Poder 
Local e foi essa a necessidade sentida de prestigiar as assembleias municipais que a proposta é 
apresentada, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) respeitando e compreendendo a posição da Senhora 
Presidente disse que nunca teve conhecimento de que as assembleias municipais tivessem 
evocado a necessidade de representação fora do quadro da ANMP, admite que possa estar 
errado, agora o que lhe parece mais razoável, é que existindo uma associação que representa 
os municípios e que tem a possibilidade de criar Secções, nomeadamente de assembleias 
municipais, que não o façam através desta até porque tem uma estrutura, que custa dinheiro 
aos municípios, atuante e muito competente mesmo até em termos logísticos, criar uma nova 
associação com fins que podiam ser concretizados no âmbito da ANMP não vê qual a vantagem 
nem técnica nem política. Mais, disse, aqui não se trata de dividir para reinar mas concentrar 
os esforços num momento crucial do Poder Local em torno da ANMP e não é por acaso que há 
pessoas de outros quadrantes políticos a defenderem esta posição.------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal disse estar esclarecida a posição da CDU, é 
contra o que não é novidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) solicitou novamente a palavra para referir que estas 
questões, da parte da CDU, são abordadas com toda a profundidade necessária tendo chegado 
efetivamente a esta conclusão e é importante que diga e clarifique para não ficar aqui, porque 
das palavras da Senhora Presidente pode-se inferir isso, que a CDU tem preconceitos 
relativamente a algumas questões, e tiveram o cuidado inclusivamente de “maçar” esta 
assembleia apresentando um relatório suficientemente detalhado sobre esta matéria, disse.--- 
 
Colocada à votação foi a proposta de adesão do Município de Beja à Associação Nacional das 
Assembleias Municipais, aprovada por maioria com 18 votos a favor das bancadas do PS, PSD, 

BE e PSMCT e 14 votos contra da bancada da CDU.------------------------------------------------------------ 
 
 

3.4. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativa à 

Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;----------------------------- 

 
Registo nº 6575 de 07 de setembro de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que não tendo sido possível iniciar esta empreitada adjudicada a 
Construções J.J.R. & Filhos, S.A., nas datas previstas, justifica-se neste momento e face ao prazo 
de execução definido para a realização da obra, a aprovação da seguinte repartição de 
encargos estabelecida com base no cronograma financeiro proposto pelo adjudicatário (valores 

sem IVA incluído):--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 ……………………………………………………………………………………………………………………. 285.491,92 € 
2019 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.351.503,06 € 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de 
repartição de encargos relativa à Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 

 
 

3.5. – Designação de representante para a CPCJ – Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Beja;---------------------------------------------------------------------------- 

 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Beja, ao abrigo do estipulado legalmente, vem por este meio solicitar que 
se proceda à designação de um representante desta Assembleia, em virtude da informação 
manifestada a esta Comissão, por parte do elemento Luís Dargent, de pedido de cessação de 
mandato. Os restantes 3 elementos têm os seus mandatos em vigor.-----------------------------------
Os representantes da Assembleia têm assento na Comissão Alargada, conforme alínea g) do 
artigo 17º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Lei nº 142/2015 de 8 de 
setembro (segunda alteração à Lei 147/99 de 1 de setembro).--------------------------------------------------
Assim, faz todo o sentido que o mesmo seja substituído pelo elemento da força política que 
representa, há semelhança de casos análogos, neste caso pela eleita Fernanda Maria dos 
Santos Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi designada por unanimidade a eleita Fernanda Maria dos Santos Pereira como 
representante da Assembleia Municipal de Beja na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram vinte horas, 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

A Mesa, 

 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 26 de novembro 

de 2018 


