
 
 

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 nove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezoito de abril do ano dois mil e dezoito;------------------------------------------------------ 

 
Pelas quinze horas e quinze minutos 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 senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva 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 Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, 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 da seguinte forna:--------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 8/2018;--------------------------------------------- 
 
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 8/2018, relativa à reunião de câmara realizada em cinco de 
abril de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por todos os eleitos e de seguida 
aprovada por maioria com uma abstenção.(Deliberação nº 219)------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao poste da EDP que se encontra junto à 
ciclovia de medidas inferiores aos demais, informou que neste momento já está impedida a 
sua escalada nos primeiros metros uma vez que foi colocado cimento ao nível da escadaria.----- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2018;------ 

 
Considerando o acordo existente com a avaliação que tem estado subjacente relativamente a 
esta atribuição no sentido de a valorizar e aos agraciados, designadamente diminuindo o seu 
número propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Desportivo ao Clube de Patinagem de Beja.---------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Social ao Senhor Manuel Rodrigues Masseno.------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Social à Casa do Povo de Penedo Gordo.-------------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Social ao Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da 
Esperança.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aprovar e submeter a proposta à 
Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 220)------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2017;-------- 

 
Presente o Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
EM, relativo ao ano 2017, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante 
da presente ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Administrador Executivo da EMAS, Engº Rui Marreiros fez uma breve apresentação do 
Relatório e Contas da EMAS:-----------------------------------------------------------------------------------------
Informou que a empresa municipal continua a manter um número clientes próximo dos 20.000 
contratos, que é o habitual e portanto, operando em monopólio numa zona consolidada, não 
se regista nenhum crescimento significativo mas também não há uma diminuição em termos 
de infraestrutura.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao volume de água total fornecido, há algumas variações ao longo do ano que 
tem a ver com o maior ou menor consumo conforme as estações do ano, mas continua na 
ordem dos 2.000.000m3

/ano. Há variações entre os 50/70.000m3 de um ano para outro que 
tem a ver com a eficácia na reparação de ruturas e com alguns comportamentos em termos do 
consumidor mas também aqui se mantém alguma estabilidade e não se justificam grandes 
perturbações, nem do número de clientes nem da quantidade de água vendida.-------------------
Relativamente à faturação e volume de negócios global da empresa que são os proveitos que 
resultam da venda de água, da recolha/tratamento de saneamento e da prestação de serviços 
na área do laboratório, continua-se na casa dos 6.000.000,00 € o que também, neste ponto de 
vista, a estabilidade se mantém.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao contabilizado com o investimento associado ao grande conjunto de 
empreitadas que foram realizadas no último exercício, manifestamente superiores áquilo que 
as contas da empresa estavam possibilitadas de encaixar, destacou a título de exemplo o 
Bairro da Apariça, Bairro do Pelame, intervenções em Albernoa e na Cabeça Gorda que mal 
estão concluídas, aliás algumas nem receção definitiva têm e são obras que trazem problemas 
do ponto de vista técnico e com as quais já se vêm confrontados no dia-a-dia porque o custo 
que está refletido em 2017 não é único e todas estas reparações vão criar custos em 2018 e 
um desequilíbrio em termos de contas.--------------------------------------------------------------------------
O exercício fechou com uma dívida a empreiteiros muitíssimo reduzida, estando por pagar 
neste momento cerca de 280.000,00 €, situação que se deve essencialmente ao pagamento no 
último trimestre de 2017 de cerca de 2.000.000,00 € que estavam em dívida, quer diretamente 
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aos empreiteiros, quer diretamente à banca para amortizar empréstimos de curto prazo que 
foram contraídos para suportar os custos com as empreitadas. Se este montante não tivesse 
sido pago o desequilíbrio que vai falar mais adiante seria muito maior, no entanto isto terá um 
reflexo muito grande em termos dos custos dos encargos financeiros que se vão refletir em 
2018, 2019 e por aí adiante, ao mesmo tempo que limita a capacidade de investimento da 
empresa. O maior ato deste Conselho de Administração foi a contração de um empréstimo de 
2.500.000,00 € para pagar dívida e naturalmente que daqui para a frente o crédito, seja de que 
natureza for, será mais difícil e portanto esta oscilação também perturba as contas da 
empresa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às dívidas da empresa, saldada que está a questão do investimento e a questão 
dos empréstimos de curto prazo, ressalvou que ainda faltam pagar 400.000,00 €, que vão cair 
em julho, continua o problema da dívida à Águas Públicas do Alentejo mas neste aspeto, deu 
uma nota que não está neste relatório, nomeadamente que a partir de 01 de janeiro de 2018 a 
EMAS não deve rigorosamente nada à Águas Públicas do Alentejo. É um compromisso que irá 
tentar manter e toda a dívida que cresceu e que ultrapassa os 2.000.000,00 € vai ter que ser 
analisada e sujeita a um acordo de pagamento que se está a tentar negociar e que está 
dependente da publicação do Decreto-Lei sobre a situação orçamental que limita algumas 
coisas, entre elas, a celebração de acordos de pagamento com um prazo maior para que 
depois as prestações não se reflitam de uma forma muito pesada.--------------------------------------
A liquidez geral e a liquidez imediata da empresa têm vindo a reduzir desde 2014 e chegou a 
2016, por exemplo, com liquidez geral de 0.56%, partiu-se de 0,83% e portanto o 
comportamento tem vindo a decrescer nesse sentido, a autonomia financeira baixou, os rácios 
de sobrablidade baixaram e os fundos de maneio, que já vinham negativos de 2014, em 
600.000,00 € estão em 2.500.000,00 €. São evidências e portanto obrigam a uma cautela 
acrescida. Pediu para os serviços recuarem 10 anos no tempo e este é o pior resultado da 
empresa, um resultado líquido negativo depois de impostos, um conjunto de empréstimos de 
curto prazo enorme, que para uma empresa municipal que mantém o volume de água 
fornecida, o tarifário, o número de clientes e atingiu a sua maturidade, é um desequilíbrio 
manifestamente preocupante e que obriga a olhar para o futuro com a cautela habitual e com 
redobrada atenção nas decisões que forem sendo tomadas para nos próximos anos se voltar a 
trazer a empresa para a robustez que ela merece e que de certa forma tem, porque tem 
capacidade de reagir, já o fez no passado e irá seguramente voltar a fazê-lo, disse.----------------- 
 
O vereador João Rocha referiu que tinha intenção de votar favoravelmente este Relatório mas 
depois desta explicação, na sua opinião enganosa, irá abster-se.-----------------------------------------
Recordou, quando se fala na Águas Públicas do Alentejo, que quando tomaram posse no 
anterior mandato, foram logo confrontados com centenas de milhares de euros de faturação 
por pagar. Isto vale o que vale e na política aproveitam-se todas estas questões e considerou 
que o Engº Rui Marreiros não é a melhor pessoa para fazer uma apresentação isenta porque 
também foi gestor anteriormente da empresa e portanto agora desculpabiliza-se com uma 
série de questões.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Também gostava de saber se a Águas Públicas do Alentejo pagaram a utilização dos furos e as 
dívidas que tinham e como é que as contas foram feitas.---------------------------------------------------
Relativamente às obras, havia em termos de fundos comunitários a possibilidade de 
candidaturas, e tudo o que foi feito foi na base de um pressuposto dos municípios se poderem 
associar para poderem concorrer, porque havia todo o direito de serem apoiados.----------------- 
 
O Administrador Executivo da EMAS, Engº Rui Marreiros esclareceu que a dívida da Águas 
Públicas do Alentejo tanto estava registada do lado desta como estava registada no lado da 
EMAS. Quando o vereador João Rocha tomou posse, a dívida não apareceu de um momento 
para o outro, as faturas são registadas na contabilidade no máximo em 60 dias, portanto a 
surpresa não é nenhuma, a surpresa é que hoje a dívida era maior que naquela altura, é um 
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facto, os números são públicos e não vale a pena fazer operações de charme e empréstimos de 
curto prazo que contornam os órgão legais e não têm a aprovação da câmara nem da 
assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a relação com infraestruturas e rendas pagas pela Águas Públicas do Alentejo é uma 
coisa que ainda hoje está em curso e portanto essa questão do pagamento da água não tem 
rigorosamente nada a ver com isto, nem o Município de Beja nem os outros municípios 
receberam renda e as que vão receber, em função do património que colocaram à disposição 
da parceria, são tão pequenas que de nenhuma forma compensam os custos de exploração.----
Relativamente às candidaturas considera como sendo uma falsa questão porque como é 
sabido todos os avisos que foram abertos no sentido de possibilitar e apoiar o investimento 
em infraestruturas de água obrigavam a que houvesse modelos agregados e uma escala 
mínima de população para o sistema ser apoiado. Se deve haver agregações ou não é outra 
guerra mas no momento em que estes empréstimos de curto prazo foram contraídos aquilo 
que o Programa Operacional e que o Ministério do Ambiente dizia é que só havia 
financiamento para entidades que tivessem no mínimo 85.000 habitantes e Beja não é o caso, 
portanto os empréstimos foram contraídos sabendo que não havia condições de 
financiamento, não há nem vai haver e como não vai haver a EMAS teve que o pagar porque a 
banca e os empreiteiro não vão na conversa do pode ser que venha a ser financiado. Quando 
se tomam decisões de investimento desta natureza têm que ser consolidadas em coisas 
concretas e o concreto era: não havia financiamento como ainda hoje não há, disse.-------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

221)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2017;-------------------------------------------- 

 
Presente o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2017, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 222)---------------------------------------------- 

 
 

2.4. – Propostas de aprovação de minutas de contratos de comodato;------ 

 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a Casa do 
Povo de Penedo Gordo, para cedência do prédio rústico, destinado a campo de futebol, sito 
no Penedo Gordo à Herdade da Almocreva de Baixo, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1, 
Secção B (parte) da Freguesia de Santiago Maior, concelho de Beja, com a área total de 
11885m2 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2117/20081121, que 
constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 223)---------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a Junta 
de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, para cedência do prédio urbano, antiga escola 
primária, denominado atualmente por Espaço Multiusos do Padrão, sito na Rua da Escola, no 
lugar do Padrão, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 450 da Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, concelho de Beja e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
1022/20081118, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
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presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 224)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo de parceria;------------- 

 
Presente a minuta de protocolo de parceria a celebrar entre a Alentejo XXI – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e o Município de Beja, com a finalidade de 
desenvolver ações no âmbito de acompanhamento de crianças, nomeadamente no que se 
refere à recolha das mesmas e durante a sua deslocação em transporte escolar, nos percursos 
de casa para a escola e da escola para casa; zelar pela segurança das crianças, cumprindo e 
fazendo cumprir as regras de segurança estabelecidas no âmbito do transporte das mesmas; 
auxiliar o motorista na limpeza da viatura; reportar superiormente as situações anómalas 
verificadas para adequado tratamento e que constitui documento anexo número cinco que faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 225)----------------------------------------------  
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso de 
empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;----------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.-----
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 226)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Eva Silva Guerreiro César, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua António Sérgio, nº 6, r/c traseiro esqº, 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 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 227)-------- 
 
Requerido por Joaquim Miguel Vaz Guedes Delgado, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua dos Aferidores, nº 5, em Beja, pelo valor de 21.000,00 €, 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 228)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua da Palma, nº 37 e Rua Dr. Covas Limas, 
nos 10 e 10-A, em Beja, pelo valor de 44.500,00 €, 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 229)-------- 
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Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua dos Pintores, nº 9, em Beja, pelo valor de 28.500,00 
€, 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 230)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração C do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 50, em 
Beja, pelo valor de 48.000,00 €, 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 231)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração E do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nos 148 e 
150, 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 232)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua de Lisboa, nº 34, em Beja, pelo valor de 6.500,00 €, 
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 233)-------- 
 
Requerido pela BEJAPARK Imobiliária, SA, que pretendendo vender os prédios com os artigos 
matriciais 3034, 3040, 3052, 3050, 3048, 3032, 3044, 3046, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 
3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078 e 3080 sitos na Rua da Horta da Água Doce, 
em Beja, 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 234)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração G do prédio sito na Rua de Mértola, nº 74, 3º, em Beja, pelo valor 
de 95.000,00 €, 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 235)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração L do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 52, em Beja, pelo valor de 
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58.000,00 €, 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 236)-------- 
 
 

2.8. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho de assistente técnico/técnico de 
segurança e higiene do 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 supra indicado para recrutamento de um Assistente Técnico/Técnico de Segurança e 
Higiene do Trabalho, com vista a suprir a carência de pessoal na área de atividades 
identificada, pretendendo-se a ocupação do respetivo posto de trabalho existente no mapa de 
pessoal, no Gabinete de Recursos Humanos/Serviço de Higiene Segurança e Saúde 
Ocupacional, 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.-----------------------
Refere-se, também, que a necessidade de pessoal identificada na presente informação foi 
divulgada através da Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica do Município a fim 
de ser suprida por recurso a figuras de mobilidade previstas na lei, não tendo sido possível a 
ocupação do respetivo posto de trabalho por esta via por não ter sido apresentada nenhuma 
candidatura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo expetável 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 o recrutamento em causa, a verba necessária foi 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 escrita, 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 
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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: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior;-----------------------------------
Vogais efetivos: Joaquim Anacleto Raposo Ramos, Técnico Superior, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Juvenal Bastos da Cunha, Técnico Superior;---------
Vogais suplentes: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos e Alexandre Nuno Freitas Rebelo de Araújo, Técnico Superior.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 237)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de constituição de fundo de maneio até final de 2018 
para o Centro Social do Lidador;----------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, propôs a constituição do seguinte fundo de maneio até 
ao final de 2018 para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis:-----------------------------------
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 ………….…..………………………………………………………………….. 50,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………….. 50,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………….. 50,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 238)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 1º trimestre de 2018;----------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e constitui documento anexo número sete que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 239)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças de interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pelo Arciprestado de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença de interrupção de trânsito, no âmbito de realização de Peregrinação do 
Arciprestado de Beja à Sé, dia 08 de abril de 2018.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 240)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito da realização de obras 
na Praça Magalhães Lima, dia 26 de março de 2018.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 241)---------------------------------------------- 
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2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de recinto itinerante, publicidade e licença especial de 
ruído;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Fernando Cardinali Nery, a isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de recinto itinerante (instalação do Circo Nery em espaço público), publicidade 
(instalação de 30 cartazes de divulgação dos espetáculos) e licença especial de ruído, entre os dias 
20 e 29 de abril de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------
O vereador Luís Miranda propôs que não se isentasse uma vez que se trata de uma atividade 
económica, no entanto procurou saber como é que estas questões eram tratadas no passado 
recente e foi informado que não havia isenção, havia sim um apoio com a compra de bilhetes e 
portanto a intenção era essa porque se reconhece efetivamente que a atividade circense 
atravessa alguma crise e merece ser apoiada.------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU consideraram que a isenção deveria ser aprovada e referiram que a 
informação obtida pelo senhor vereador não é correta, ou seja, o apoio não era dessa forma 
mas sim com a isenção do pagamento das taxas.-------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente acrescentou que reconhecem as dificuldades que estas atividades 
atravessam mas sendo uma atividade de natureza privada com cobrança de bilhetes para esse 
efeito não deve ter o mesmo tratamento que uma associação cultural, desportiva ou 
recreativa do concelho que exerce aqui a sua atividade, daí a opinião que a isenção não faz 
sentido. Poderá ir-se num futuro por uma isenção parcial ou então por um pagamento total da 
taxa e depois dando a câmara uma contrapartida de características diferentes.---------------------- 
 
Foi deliberado indeferir o pedido por maioria com os votos contra dos vereadores da 
CDU.(Deliberação nº 242)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Setúbal.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 243)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Beringel.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 244)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação a Castro Verde.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 245)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 73, relativo ao dia dezassete de 
abril de dois mil e dezoito;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, cento e 
quarenta e um mil, setecentos e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos, sendo 
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setecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e noventa e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois euros 
e cinquenta e seis cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A munícipe Isabel Godinho, representante da empresa Minipreço, solicitou a realização de 
uma desratização urgente no Mercado Municipal de Beja.------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que desconhecia esta situação mas neste momento está a 
decorrer um procedimento de desratização e desbaratização na cidade efetuado pela EMAS de 
forma continuada e com certeza que irão atuar nestes casos.--------------------------------------------- 
 
O Administrador Executivo da EMAS, Engº Rui Marreiros, referiu que de facto estes 
procedimentos já se encontram em curso, foram atacadas as zonas tidas como prioritárias, 
nomeadamente aquilo que vulgarmente se chama esgoto de onde provém grande parte 
destas pragas, nas envolventes do mercado, das escolas e outras zonas da cidade onde havia 
queixas consolidadas. Depois está em contínuo ao logo de toda a cidade e sempre que 
necessário nas freguesias um trabalho de prevenção. O problema é a chamada zona de 
superfície cuja proveniência não é a partir da rede de esgotos e portanto nestes casos pontuais 
terá que se reforçar esses procedimentos, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
 

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.------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
e quinze 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 
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