
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a nove 

de janeiro do ano dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------ 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado 
e Sónia Maria Horta do Calvário.-----------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, Arlindo José Clemente Morais, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos propondo a inclusão de mais um ponto 
na ordem de trabalhos, nomeadamente a abertura de Procedimento Concursal Comum Para 
Ocupação de Postos de Trabalho do Mapa de Pessoal do Município de Beja, na Modalidade de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por Tempo Indeterminado, que foi aceite por todos 
os presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que existem um conjunto de atas 
que neste momento estão por validar, facto que se deve ao certificado utilizado para o efeito 
não ser compatível com a versão do Adobe Reader que está instalada nos serviços, situação 
que está a ser resolvida para se proceder à publicação das mesmas.------------------------------------
Relativamente ao pedido dos vereadores da CDU sobre os ajustes diretos simplificados 
efetuados durante o ano 2018, informou que a relação está a ser compilada e será enviada 
brevemente, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário fez a seguinte observação:------------------------------------------------------
Tendo em conta que não é a primeira vez que o Senhor Presidente se refere à questão da 
resolução das situações do SIADAP e da avaliação de desempenho, dizendo nomeadamente 
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que desde 2010 não eram tratadas, esclareceu e pediu que essa informação fosse obtida junto 
do Gabinete de Recursos Humanos, porque foi efetivamente uma tarefa árdua que o anterior 
executivo levou a cabo. Tinham como objetivo terminar o processo até ao final do mandato, 
não para ser uma bandeira eleitoral, mas porque entendiam que era uma situação que 
decorria há muito tempo e que no mandato do anterior Presidente, Pulido Valente, se agravou 
e muito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aconteceu que pelas notificações que tinham de ser feitas, os prazos a dar, etc. levou a que na 
altura os Recursos Humanos informassem que só até ao final do ano de 2017 se conseguia 
resolver o processo e portanto não seria possível até ao final do mandato.----------------------------
Foram muitas reuniões do CCA, muitas decisões tomadas, muitos processos vistos e analisados 
sempre no intuito de salvaguardar os direitos e interesses dos trabalhadores da autarquia, 
nomeadamente os funcionários das escolas que nunca tinham sido avaliados e, portanto, 
ficam satisfeitos que os processos estejam resolvidos mas não foi em três meses ou num ano 
como o Senhor Presidente da Câmara faz muitas vezes referência o que a deixa um pouco 
desgostosa, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o SIADAP coloca sempre inúmeras 
dificuldades, provavelmente haverá atrasos porque estamos a falar de quase 500 
trabalhadores, alguns que nem objetivos contratualizados têm, colocando-se sempre a 
questão da avaliação da ponderação curricular e qual a pontuação a atribuir pelo que nunca se 
atinge um critério de justiça plena e total, contudo, limitou-se a expor duas ou três vezes 
aquilo que aconteceu, nomeadamente haver relevantes e excelentes do ano 2011 e seguintes 
por validar no CCA e foi este constrangimento que ultrapassaram, mantendo a mesma linha de 
coerência em todos os processos, conseguindo-se por esta via, pagar retroativos a partir de 
janeiro com aumentos a 71% aos funcionários da autarquia e isto é absolutamente verdade. 
Crê que têm a maioria das situações ultrapassadas, faltarão algumas, iniciar-se-á agora um 
novo ciclo de avaliações, certamente com problemas, dificuldades e com alguns atrasos e 
insuficiências.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que a questão se tornou agora mais sensível porque em função do 
descongelamento de carreiras passou a ter um impacto na vida das pessoas que antes, pelo 
facto das carreiras estarem congeladas, talvez não tivesse a melhor atenção por um lado por 
parte dos executivos e por outro por parte dos funcionários, mas concorda com a vereadora 
quando diz que é uma tarefa difícil e exigente que consome muito tempo, disse.-------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente à Incubadora Social e depois da realização da reunião 
da Rede Social onde os projetos foram apresentados, referiu que as coisas foram realmente de 
encontro áquilo que inicialmente disseram, nomeadamente de algumas entidades terem 
disponibilidade para apresentar projetos neste âmbito mas a questão está ultrapassada e 
esperam que efetivamente a Incubadora funcione, disse.-------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de constituição de fundos de maneio, para pagamento de 

despesas urgentes e inadiáveis até final de 2019;------------------------------------------ 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, propôs a constituição de fundos de maneio, 
para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis.--------------------------------------------------------- 
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1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 

Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 € 
2 – No montante de 600,00 € (seiscentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo Fernando 

Barros Bel Luís, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 200,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 200,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 200,00 € 
3 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria Manuel Coelho, do Gabinete de Ação Social CPCJ, pela rubrica orçamental:----
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 € 
4 – No montante de 600,00 € (seiscentos euros) mensais, a ser gerido por José Carlos Grilo 

Marque Bengala, Serviço de Transportes e Oficina de Mecânica, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 200,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 200,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 200,00 € 
5 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Deolinda 

Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………….. 50,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 1)------------------------------------------------- 

 
 

2.2. – Proposta de montantes a atribuir para as freguesias em 2019;--------- 

 
Em seguida propôs a transferência dos seguintes montantes para as freguesias em 2019:-------- 
 

Freguesias Anual Mensal 

União de Freguesias de Albernoa e Trindade 95.347,00 € 7.945,58 € 

Junta de Freguesia de Baleizão 80.508,00 € 6.709,00 € 

Junta de Freguesia de Beringel 116.070,00 € 9.672,50 € 

Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 120.152,00 € 10.012,67 € 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves 150.200,00 € 12.516,67 € 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 92.526,00 € 7.710,50 € 

União de Freguesias de Salvada e Quintos 122.216,00 € 10.184,67 € 

União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira 215.777,00 € 17.981,42 € 

União de Freguesias de Santa Clara de Louredo 74.842,00 € 6.236,83 € 

União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e S. João Baptista 283.978,00 € 23.664,83 € 

Junta de Freguesia de São Matias 51.270,00 € 4.272,50 € 

União de Freguesias de Trigaches e São Brissos 51.340,00 € 4.278,33 € 

Total 1.454.226,00 € 121.185,50 € 

 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 2)------------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de montantes a atribuir para instituições em 2019;------------ 

 
Propôs ainda a transferência dos seguintes montantes para as instituições em 2019:-------------- 
 

Instituições Anual Mensal 

Universidade Sénior 20.000,00 € 1.666,67 € 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 155.443,33 € 12.953,61 € 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 40.941,24 € 3.411,77 € 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo 150.950,00 € 12.579,17 € 

CEBAL – Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo 90.000,00 € 7.500,00 € 

 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 3)------------------------------------------------- 

 
 

2.4. – Proposta de revogação da decisão de contratar e abertura de novo 

procedimento por concurso público;--------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 75, de 04 de janeiro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que desenvolvido o procedimento de contratação pública para a 
empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, autorizado por deliberação de 
Câmara de 07 de novembro de 2018, verificou-se que nenhum concorrente apresentou 
proposta, tendo apenas uma das empresas interessadas submetido em plataforma declaração 
a informar que não conseguiu enquadrar a sua proposta no valor base definido para o 
procedimento. Perante esta situação, deverá o procedimento ser considerado deserto e assim, 
não havendo adjudicação, ao abrigo do artigo 80º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 111-B/2017, de 31 de agosto, deverá ser considerada revogada a decisão de contratar.-------
Deste modo, propõe-se a abertura de novo procedimento por concurso público com base nas 
mesmas peças concursais, retificando-se apenas o Programa de Concurso para aumentar o 
prazo de entrega das propostas para 24 dias e, o Caderno de Encargos por forma a considerar 
um novo preço base de 685.000,00 € + IVA, valor que foi determinado na sequência de 
consulta preliminar feita ao mercado a todas as empresas potencialmente interessadas nesta 
obra, de acordo com o previsto no artigo nº 35-A do CCP. Dessa consulta foram obtidos apenas 
dois orçamentos, de valores bastantes díspares, tendo-se optado por fazer a média entre esses 
valores e o do anterior preço base definido no orçamento inicial da obra, resultando no valor 
agora proposto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o novo valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes reside no facto de se tratar de uma obra com 
muitas especialidades mas que importa considerar como um todo, essencialmente ao nível da 
sua compatibilização em termos técnicos, de execução e até de obrigações de garantia, sendo 
que a sua separação poderia causar graves inconvenientes à entidade adjudicante.----------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2019 e 2020, pelo que desde já se faz a seguinte 
proposta de repartição de encargos:------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 342.500,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 342.500,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas continuará a ser o da proposta economicamente mais 
vantajosa e encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.--------------------------
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O prazo de execução da empreitada mantem-se em 300 dias.---------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo;-------------------------------------------
Vogais efetivos: Engº João Duarte Lopes Batista Margalha e Engº Luís José de Brito Camacho 
Barriga;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Engº António Manuel Coelho Fialho e Arqtª Patrícia Margarida de Carvalho 
dos Santos Duarte Loução.------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.(Deliberação nº 4)--------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação do Contrato de Prestação de Serviços;---------- 

 
Presente o Contrato de Prestação de Serviços para Receção, Transporte e Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos e Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Recicláveis a 

celebrar entre o Município de Beja e a RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, 

EIM, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 5)------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de ratificação do Protocolo;--------------------------------------------------- 

 
Presente o Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e o CPKA – Clube de 

Promoção de Karting e Automobilismo.------------------------------------------------------------------------
O CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, compromete-se em organizar, pelo 
período mínimo de 3 anos, uma Baja TT para Autos, SSV, Motos e Quad’s, no Baixo Alentejo, 
sendo o seu Centro Operacional na Cidade de Beja, no Parque de Feiras e Exposições, tendo a 
1ª edição lugar nos dias 06, 07 e 08 de setembro de 2019, com a realização da Baja TT Festival 
dos Vinhos do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja, como contrapartidas para a realização destes eventos 
compromete-se em ceder gratuitamente o Parque de Feiras e Exposições de Beja, pelo período 
mínimo de 8 dias anualmente, para a realização da Baja e seus eventos paralelos, bem como 
todo o apoio, que seja possível conceder ao nível de logística na produção, organização, 
promoção e realização destes eventos.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o presente protocolo.(Deliberação nº 6)-------------------- 
 
 

2.7. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Sebastião de Jesus Palma, nº 90, em Beja, pelo valor 
de 55.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
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do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 7)----------- 
 
Requerido pela Caixa Imobiliário, FIIAH, que pretendendo vender a fração E do prédio sito na 
Rua Natália Correia, nº 4, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 63.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 8)----------- 
 
 

2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;------------------------ 
 
Solicitado por José Joaquim Raposo Rodrigues Celorico Palma, a emissão de certidão em 
como não há inconveniente no aumento de comproprietários do prédio denominado 
“Herdade do Olival“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
381/20081107, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 1 da Secção G, da União de Freguesias 
de Salvada e Quintos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 9)------------------------------------------------- 

 
 

2.9. – Ratificação de despachos;----------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a relação dos despachos emitidos no ano 2018 relativos à sinalização de trânsito do 

Concelho de Beja, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar os respetivos despachos.(Deliberação nº 10)-------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida, no 

âmbito da Componente de Apoio à Família;----------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Bruno 

Manuel Horta Trol, relativamente à Componente de Apoio à Família, que constitui documento 
anexo número três e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 11)----------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Fernando 

Nuno Mendonça Lopes, relativamente à Componente de Apoio à Família, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 12)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2019;- 

 
Registo nº 9504, de 19 de dezembro de 2018, do Serviço de Ambiente e Serviços Urbanos, 
dando conhecimento que de acordo com o artigo 7º, nº 2 do Decreto-Lei nº42/2008, de 10 de 
março, as câmaras municipais devem até ao início de cada ano civil, aprovar e publicar o seu 
plano anual de feiras e os locais autorizados a acolher estes eventos.-----------------------------------
Deste modo, tendo em conta o Mercado Retalhista Quinzenal, propõem-se as seguintes datas 



 

Página 7 de 12 
 

de realização destes eventos, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para o ano 2019:--------
Mercado Quinzenal: 12 e 26 de janeiro; 09 e 23 de fevereiro; 09 e 23 de março; 06 e 20 de 
abril; 11 e 25 de maio; 08 e 22 de junho; 13 e 27 de julho; 10 e 24 de agosto; 14 e 28 de 
setembro; 12 e 26 de outubro; 09 e 23 de novembro; 07, 14 e 21 de dezembro.---------------------
À semelhança do ano anterior, a proposta prevê a realização dos Mercados aos segundos e 
quartos sábados de cada mês, à exceção do mês de dezembro, em que se prevê a realização 
de três mercados seguidos antes do Natal. No ano de 2019, excecionalmente no mês de abril, 
devido a realização da Ovibeja, propõe-se a realização dos mercados no primeiro e terceiro 
sábado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que as datas poderão ser alteradas caso coincidam com algum evento a 
realizar no local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 13)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de isenção de pagamento taxas de cemitério;---------------------- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia, a isenção de pagamento taxas de cemitério 
relativas aos serviços de inumação de um cidadão português, cujo funeral foi realizado no dia 
03 de dezembro de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 14)------------------------------------------------ 
 
 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento das taxas devidas pela emissão 

de cartão de entidade para o ano 2019;---------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, a isenção de 
pagamento taxas devidas pela emissão de cartão de entidade para o ano 2019.---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 15)------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Jovens – Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Feira de Natal – 
Encontro de Grupos Corais e Bailes”, no edifício da escola primária, em Santa Clara de 
Louredo, dias 22 e 24 de dezembro de 2018.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 16)------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Proposta de abertura de Procedimento Concursal Comum Para 

Ocupação de Postos de Trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 

Beja, na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por 

Tempo Indeterminado;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir as carências de pessoal na respetiva 
área de atividade, de natureza permanente, decorrentes da saída de trabalhadores, 
nomeadamente por motivos de aposentação e, também, do enquadramento de trabalhadores 
em outras funções/serviços moderados na sequência de recomendações médicas, justificando-
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se o reforço das respetivas equipas de trabalho e pretendendo-se a ocupação dos respetivos 
postos de trabalho existentes no mapa de pessoal, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 
de abril:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Assistentes Operacionais/Cantoneiros de Limpeza para a Divisão do Ambiente e Serviços 

Urbanos (DASU)/Serviço de Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos (SLURR).-------------------------------
Sendo expectável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis.----------------------------------
No que concerne ao cumprimento do disposto nos nos 1 e 3 do artigo 4º da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, e atendendo a que não foi publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, conforme informação 
disponibilizada pela GeRAP, até à sua publicação fica temporariamente dispensada a 
obrigatoriedade de consulta prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de 
recrutamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a verba necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano corrente, nas respetivas rubricas orçamentais, de 
acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------
Nos termos dos nºs 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática, avaliação psicológica e 
entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no 
nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção.----------
O júri do procedimento concursal terá a seguinte composição:-------------------------------------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos; 
Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e João António Marques Bento, Encarregado 
Operacional;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: António Evangelista Juradinho Alves e José Luís Gomes Lopes, Encarregados 
Operacionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 17)------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário tendo em conta esta matéria e uma vez que se deliberou também 
no início da reunião as transferências para as freguesias, considerou que nunca se deixou de 
ter problemas relativamente à limpeza pelo que no que respeita às competências das Uniões 
de Freguesias Urbanas perguntou se a revisão dos protocolos de execução está em curso, uma 
vez que depois de questionadas as mesmas aquilo que responderam foi que nem sequer 
sabiam muito bem quais as competências que lhes estão cometidas, nomeadamente em 
determinadas zonas da cidade.------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda informou que essa revisão não está em curso, irá ser feita uma 
avaliação da execução dos protocolos em 2018, convocando-se as Uniões de Freguesia para 
em conjunto desenvolver esse trabalho e, em função disso, partir-se para a revisão dos 
mesmos tendo em conta aquilo que de positivo e negativo resultar dessa avaliação para 
começar a ter efeitos em 2020 mas, nalguns aspetos, poderem ter ainda efeito durante o 
corrente ano se houver acordo com as Uniões de Freguesia, disse.-------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 5, relativo ao dia oito de janeiro 

de dois mil e dezanove;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, trezentos 

e sessenta e dois mil, cento e sessenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos, sendo 
oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco euros e sessenta e oito 

cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e dezasseis mil, seiscentos e dezassete 

euros e oitenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha começou por solicitar a substituição de duas papeleiras nas Portas 
de Mértola, uma junto à antiga Tabacaria 77 e outra um pouco mais à frente porque as 
pessoas utilizam-nas quase como moloks ou ecopontos.---------------------------------------------------
Referiu estar muito preocupado relativamente ao Aeroporto de Beja, tendo em conta as 
notícias que ouviu ontem na televisão, contudo está com a esperança que a localização do 
Aeroporto de Lisboa seja novamente recusada por via do Estudo de Impacto Ambiental.---------
Relativamente ao nivelamento dos passeios das ruas da cidade perguntou quando é que a 
Câmara Municipal inicia este trabalho.---------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda ser da opinião que as festas realizadas na Praça da República deveriam ser 
deslocalizadas para o Parque de Feiras e Exposições, por várias razões, uma delas devido às 
condições que o parque apresenta. Outra razão e que lhe diz diretamente respeito foi que na 
passagem de ano no cruzamento da Rua Infante D. Henrique com a Rua da Palma arrancaram 
dois espelhos de dois automóveis, partiram uma montra e ainda lhe partiram o para-brisas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que naturalmente não se iria pronunciar 
sobre as expetativas do impacto ambiental porque a preocupação da Câmara Municipal é 
viabilizar o Aeroporto de Beja da melhor forma possível e nisso trabalham empenhadamente. 
No final do mês de dezembro houve uma reunião que envolveu a ANA – Aeroportos e putativos 
investidores para que uma alteração simplificada ao Plano Diretor do Aeroporto possa permitir 
através do enquadramento de lotes a instalação de várias empresas ligadas à aeronáutica. A 
ideia e convicção deste executivo é a mesma de há um tempo atrás, isto é, que este aeroporto 
dificilmente terá o tráfego de passageiros como segmento predominante e portanto tem de 
ser viabilizado através da instalação de empresas credíveis, criadoras de postos de trabalho e 
fixação de pessoas na cidade e que por sua vez criem outras empresas na periferia que 
originem postos de trabalho relacionados com os componentes necessários para a 
manutenção, reparação, desmantelamento aeronáutico e eventualmente escolas de 
pilotagem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terá que haver sempre consciência que o Aeroporto tem algumas limitações, isto é, tem uma 
pista extraordinária e das melhores a nível nacional mas depois a infraestrutura em si é 
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relativamente pequena com uma capacidade de processamento de 250 passageiros/hora e 
uma capacidade de estacionamento entre 8 a 13 aeronaves.----------------------------------------------
A expetativa é que algumas empresas se comecem a instalar, aguardar-se por aquilo que vai 
ser o projeto de eletrificação da linha Beja-Casa Branca e se eventualmente haverá alguma 
passagem ou ramal perto do aeroporto que não é uma possibilidade afastada segundo as 
Infraestruturas de Portugal.-----------------------------------------------------------------------------------------
Isto é o que se vai dizendo, não está nada documentado e vamos aguardar pelo PNI 2030 que 
será submetido amanhã a Conselho de Ministros e depois à aprovação da Assembleia da 
República, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente aos passeios disse que por ventura não se fez 
entender, ou seja, aquilo que está projetado são várias empreitadas, vários concursos públicos 
e neste momento existem vários processos à espera de financiamento comunitário deste tipo 
de matérias mas é sempre uma situação que será faseada.------------------------------------------------
Relativamente às questões de insensibilidade dos cidadãos resolvem-se com fiscalização. Já 
veio à reunião de câmara o concurso para a contratação de um fiscal para o ambiente e 
portanto espera que durante este ano o mesmo já esteja em atividade mas, por mais 
trabalhadores ou mais capacidade que se tenha, se houver pessoas que continuem com este 
tipo de comportamentos nunca se conseguirá resolver estas situações, disse.------------------------ 
 
O munícipe Manuel Lameira, residente na Rua do Touro, informou que estranhou o facto de na 
segunda e terça-feira terem feito medições acústicas no estabelecimento “La Taska” por uma 
empresa com a presença de um fiscal da câmara. Ouviu o ruído que era habitual, veio à porta e 
o fiscal da câmara perguntou-lhe se autorizava uma medição na sua habitação ao que lhe 
respondeu que não uma vez que a sua esposa e ele já estavam deitados. Perguntou se a 
Câmara Municipal mandou fazer ou autorizou aquelas medições.---------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, informou que, como o Senhor Lameira sabe, tem-se pautado por 
defender os moradores daquela rua e fará tudo aquilo que for possível para defender o direito 
de descanso das pessoas de acordo com a Lei. O proprietário do estabelecimento tem 
desenvolvido várias iniciativas, através do seu advogado, de associações do ramo e também 
com associações de outro tipo como a SOS Racismo, para poder reabrir o “La Taska” e nesse 
sentido está a ser efetuado um trabalho de selagem dos equipamentos e ao mesmo tempo foi 
requerida uma vistoria ao espaço para saber se o mesmo tem ou não condições para 
desenvolver aquela atividade. Não conhece ainda o resultado dessa vistoria e também ainda 
não tem nenhum relatório sobre a selagem dos equipamentos o que sabe é que foi feita 
selagem aos equipamentos numa das salas com o argumento que na outra seria apenas 
música ambiente e portanto não precisaria dessa medida, contudo os serviços da câmara 
comunicaram à empresa que a selagem teria de ser feita em todos os equipamentos seja 
música ambiente ou outra. Como esta selagem obriga a duas medições foi feita uma na 
segunda-feira a uma das salas e na terça-feira foi feita às duas salas, portanto este é o ponto 
de situação relativamente ao estabelecimento “La Taska”, disse.----------------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Lameira, disse que não é o equipamento que se encontra no 
estabelecimento que incomoda porque esse está selado há meses, o problema são os 
equipamentos que os DJ’s que lá vão atuar trazem, aliás já transmitiu isto ao senhor vereador, 
portanto a questão é se o “La Taska” vai abrir da mesma forma que tem estado a funcionar 
anteriormente vai acontecer o mesmo, terão que se pedir as medições, não no 
estabelecimento mas sim na sua habitação porque os equipamentos não estão selados de 
acordo com o barulho que ouve, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda, relativamente a esta questão, referiu que só serão permitidos dentro 
do estabelecimento equipamentos selados, se por ventura o “La Taska” reabrir e for fiscalizado 
encontrando-se equipamentos exteriores aos constantes no relatório fará tudo dentro da lei 
para que o encerramento do estabelecimento seja definitivo, disse.------------------------------------ 
 
O munícipe Carlos Dias deu os parabéns à iniciativa da Câmara Municipal de avançar para a 
publicação dos 350 anos das cartas de Mariana Alcoforado e espera que se possa realçar esta 
figura mundialmente conhecida, é um nome que traz muita gente a Beja da área da 
investigação para tentar conhecer melhor aquilo que foi o percurso e história de Mariana 
Alcoforado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à higiene e limpeza da cidade, referiu que para além das responsabilidades que 
a Câmara Municipal tem há que se tomar em linha de conta a incapacidade cívica de boa parte 
da população e neste aspeto pensa que Beja está doente. Não acredita que a Câmara 
Municipal resolva este problema com rapidez mesmo com mais pessoas, tem sim que chegar 
aos cidadãos para os chamar à responsabilidade pelos seus comportamentos e não vai mais 
longe, como costuma dizer, porque inevitavelmente há sempre o problema do voto e na sua 
opinião é esta a mentalidade que sempre tem prevalecido até hoje mas espera que isto um dia 
mude e que todos tratem da sua cidade só que nestas circunstâncias a cidade é sempre dos 
serviços municipalizados e os outros estão para sujar e estragar de uma forma impune como 
tem acontecido até aqui.---------------------------------------------------------------------------------------------
Chamou a atenção do senhor vereador Luís Miranda e informou que há três semanas que 
observa os esgotos a descarregarem para a linha de água.-------------------------------------------------
Referiu ainda que como jornalista tem uma certa dificuldade em lidar com certos 
comportamentos e com tudo o que tem a ver com liberdade de expressão. Sabe que a 
proposta de concurso para Diretor do Diário do Alentejo foi aprovada por unanimidade, agora 
considera lastimável o conteúdo e a maneira que se inscrevem no programa de concurso um 
conjunto de aspetos que não se sabe muito bem onde é que se pretende chegar. Quando ouve 
responsáveis da CIMBAL dizerem que querem um jornal mais moderno, que tenha mais leitura, 
seja mais abrangente e chegue a zonas fora da região ou a pessoa não está cá ou quer brincar 
com quem lê aquilo, porque se até o Correio da Manhã está a ter menos tiragem como é que o 
semanário Diário do Alentejo pode ter pretensões a ter mais leitores? Este é um aspeto. A 
ideia de um jornal moderno Senhor Presidente, o que é isto de um jornal moderno? A riqueza 
dos conteúdos do Diário do Alentejo, ou do Público ou do Correio da Manhã está sobretudo na 
investigação, na denúncia daquilo que está mal e não se pode procurar que um jornal esteja 
conforme determinados interesses. Neste caso e como é propriedade dos municípios os 
interesses são dos municípios. Não pode ser, disse, o jornal tem que ter a sua independência e 
nunca o teve, até provavelmente seria mais independente antes do 25 de Abril do que depois, 
custa dizê-lo e custará a quem ouve, mas nunca viu o Diário do Alentejo trabalhar com 
independência, poder escrever aquilo que entende, portanto espera que o Diário do Alentejo 
não descambe para uma situação que depois seja motivo de celeuma constante e de críticas 
devido à linha editorial que pode vir a seguir num futuro próximo.-------------------------------------- 
 
 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, 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.------------------ 
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5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezanove horas 
e quarenta e cinco minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do 
artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente 
Técnico, nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para 
secretariar as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 23 

de janeiro de 2019 
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