
 
 

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 dez, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a dois 

de maio 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, 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, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, 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.----------------------------------------------- 

 

 

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. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 

O vereador Vítor Picado solicitou novamente que lhe fosse fornecida cópia do processo sobre 

a progressão do sucesso escolar que ainda não lhe chegou.------------------------------------------------

De seguida entregou mais três processos relativos à avaliação de desempenho que o CCA na 

sua reunião de 05 de abril decidiu não validar as notas atribuídas por considerar que não havia 

documentação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A vereadora Sónia Calvário alertou e perguntou qual a possibilidade da Câmara Municipal 

limpar o terreno que fica por trás da Travessa do Escritor Julião Quintinha, cerca do 

NERBE/AEBAL, que serve de estacionamento de apoio à OviBeja.------------------------------------------ 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 

 

 

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

 

 

2.1. – Relatório de análise de reclamações;---------------------------------------------------- 

 

Informação de 09 de fevereiro de 2018 do júri do Concurso público para adjudicação da venda 

de quinze lotes de terreno, sitos na União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria), em 

área abrangida pelo Plano de Pormenor do Bairro do Pelame à Quinta D´El Rey”, dando 
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conhecimento que na sequência do período de audiência de interessados foram apresentadas 

quatro reclamações e duas exposições.--------------------------------------------------------------------------

As quatro reclamações e uma das exposições reportam-se à aplicação do critério C2 “habitação 

própria”, relativo à situação dos candidatos, questão que o júri antecipadamente previu como 

suscetível de levantar diferenças de interpretação em função dos interesses em causa. Esta a 

razão que determinou a apresentação à Câmara Municipal, através da informação datada de 

15 de novembro de 2017, dos dois cenários de interpretação possíveis e dos elementos de 

fundamentação que sustentaram a respetiva opção de escolha. Com base na convicção de não 

ser possível responder de modo satisfatório a todos os candidatos, a linha de argumentação 

adotada procurou estabelecer um quadro preciso de análise subordinado ao sentido de justiça, 

em relação à oportunidade de aquisição de um bem patrimonial por via de um incentivo 

municipal, e de coerência, face aos objetivos subjacentes ao concurso.--------------------------------

Sobre a aplicação destes pressupostos, seguir-se-á uma pronúncia detalhada de resposta a 

cada caso que apresentou reclamação.--------------------------------------------------------------------------

Análise das exposições:-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 – O Senhor Pedro Miguel Naia Gonçalves submeteu uma solicitação, com base na qual 

pretende comprovar à posteriori a condição efetiva de casado ou de união de facto, dado não 

ter apresentado na sequência do processo de candidatura a respetiva justificação documental. 

Sob o ponto de vista formal, no processo do candidato, ocorreu uma lacuna de informação, 

reconhecida pelo próprio, que tem implicações jurídicas que transcendem a competência do 

júri. Assim, é proposto que o assunto seja objeto de uma avaliação jurídica.--------------------------

2 – O Senhor Mário Jorge Rita de Brito e a Senhora Susana Cristina Parreira Fernandes 

constituíram seu representante a entidade Gabriel Marques – solicitador, tendo apresentado 

duas questões relevantes, relacionadas com a indicação do lote de preferência e a aplicação do 

critério C2. A primeira questão refere-se ao número 7 “admissão dos concorrentes”, a alínea b) 

“cada concorrente só poderá concorrer à aquisição de um lote (na proposta a apresentar deve ser 

manifestada a preferência pela atribuição de um lote, pela indicação do respetivo número)”, tendo 

sido apresentada uma reclamação baseada no fato de vários concorrentes terem indicado 

diversos lotes como preferência.-----------------------------------------------------------------------------------

Sobre esta questão importa referir que: o ponto em causa não constitui efetivamente critério 

de seleção nem fator que possa condicionar a admissão dos candidatos; a indicação solicitada 

serve unicamente como informação complementar sobre a preferência que, em caso de 

atribuição, seria tida em consideração; a mera apresentação de uma ordem de preferência de 

lotes restringe-se apenas a facilitar o processo de atribuição, que se subordina à pontuação 

obtida na respetiva classificação, ou seja, terão preferência de escolha os que obtiverem 

classificação mais favorável, em caso de haver sobreposição de opções de preferência.-----------

A segunda questão, referente ao critério C2 “habitação própria”, dado que é comum, na forma 

e no conteúdo, a outras apresentadas por diversos candidatos, remete-se a respetiva 

justificação e esclarecimento para um ponto específico designado “considerações sobre a 

aplicação do critério C2 “habitação própria”.-------------------------------------------------------------------

3 – A Senhora Ana Luísa da Silva Sobral Parreira apresenta apenas uma questão relacionada 

com a pontuação do critério C2 “habitação própria”, em que contesta a atribuição de 30 

pontos por alegar que não possui habitação própria permanente. O júri considerou como fator 

de análise, comum a todos os candidatos, a declaração de titularidade de imóveis passada 

pelas finanças, como meio de prova da situação de dispor ou não de habitação própria. De fato 

não se apurou, em nenhum caso, as condições de habitabilidade nos termos referidos pela 

candidata, porque o entendimento foi privilegiar os candidatos que não tivessem em seu 

nome, à data do concurso, qualquer imóvel registado, presumindo-se como candidato 

qualquer dos cônjuges que se apresentaram a concurso. Neste sentido, o júri não encontra 

razão para alterar a pontuação atribuída.-----------------------------------------------------------------------

4 – O Senhor José António Caeiro Sancho apresenta somente uma questão referente ao 

critério C2 “habitação própria”, em tudo semelhante à reclamação que outros candidatos 
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apresentaram, por isso, será dada uma resposta integrada em ponto específico.-------------------- 

5 – O Senhor António Sebastião Candeias David Rodrigues fez-se representar pela entidade 

José Pinela Fernandes – advogado, que apresenta um conjunto de alegações e considerações 

estruturadas para solicitar a alteração da pontuação obtida no critério C2 “habitação própria”. 

A resposta a esta reclamação será dada também em ponto específico que inclui, não só a 

situação deste candidato, como também a situação dos outros candidatos atrás referidos.-------

6 – O júri recebeu ainda uma exposição apresentada pela entidade Gabriel Marques – 

solicitador com considerações apreciativas em relação ao conteúdo do programa de concurso.  

No entanto, o júri entendeu não responder por duas razões fundamentais: a referida entidade 

não é candidata; o teor do assunto apresentado está subentendido na reclamação que a 

mesma fez na condição de constituinte dos candidatos Mário Jorge Rita de Brito e Susana 

Cristina Parreira Fernandes.-----------------------------------------------------------------------------------------

Considerações sobre a aplicação do critério C2 “habitação própria”:-------------------------------------

7 – Este critério contempla duas condições, respetivamente: possuir habitação própria – 30 

pontos; não possuir habitação própria no concelho – 5 pontos.-------------------------------------------

O critério estabelecido no ponto C2 do programa de concurso visa privilegiar, em primeiro 

lugar, os candidatos que não possuam habitação própria, por isso foi atribuído uma diferença 

considerável entre possuir ou não possuir habitação.--------------------------------------------------------

O facto de não se considerar no referencial de avaliação não possuir “habitação própria no 

concelho”, os casos em que os candidatos apresentam possuir habitação própria fora do 

concelho, reporta-se à importância que o júri atribuiu à posse de imóveis como pressuposto 

com implicações a dois níveis: com a posse de habitação própria é, em princípio e 

comparativamente, mais fácil adquirir residência própria no concelho de Beja, com recurso à 

oferta local de mercado, por se entender que os candidatos detêm, à partida e tendo como 

referência os que não são titulares de qualquer habitação, condições financeiras facilitadoras 

para aquisição de imóveis a preços não subvencionados; o facto de possuírem habitação 

própria noutro concelho, pode significar, comparativamente com os outros candidatos, que 

exista ainda uma “polaridade emocional” que os ligue aos respetivos locais e que a operação 

imobiliária subjacente ao presente concurso poderá não se traduzir, ao fim de 5 anos, numa 

transferência real e efetiva para o concelho de Beja, contrariando assim um dos grandes 

objetivos do concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – Para melhor clarificação das opções tomadas pelo júri importa ainda referir, aliás como foi 

exposto no relatório de análise, que o mesmo reconheceu margem para uma interpretação 

subjetiva face aos termos formais em que o ponto C2 está redigido. Assim, considerando a 

situação dos candidatos a quem foi atribuída a classificação de 30 pontos, que possuem 

habitação própria noutro concelho, tanto é verdade a situação de não possuir habitação 

própria no concelho, como a de possuir habitação própria. Face a este aspeto em particular, o 

júri utilizou a prerrogativa de discricionariedade para escolher entre as duas classificações 

possíveis aquela que, na sua perspetiva, mais bem responde aos objetivos centrais subjacentes 

ao presente concurso, designadamente favorecer prioritariamente os candidatos que 

evidenciem não dispor de alternativas habitacionais, complementarmente com a condição da 

idade e do agregado familiar.---------------------------------------------------------------------------------------

Pelo exposto, o júri decide manter a classificação atribuída.-----------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade homologar o relatório do júri e aprovar a lista definitiva 

mantendo-se a classificação atribuída.(Deliberação nº 246)-------------------------------------------------- 

 

 

2.2. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:----------------------------------- 

 

Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 

pretendendo vender o prédio sito no Largo de Santo Amaro, nº 3, em Beja, pelo valor de 

35.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
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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 247)-------- 

 

Requerido por Rui Miguel de Almeida Santos, que pretendendo vender a fração BM do prédio 

sito na Rua do Canal, nº 40, 4º esqº, em Beja, pelo valor de 67.000,00 €, 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 248)-------- 

 

Requerido pela Caixa Económica Montepio Geral, que pretendendo vender a fração E do 

prédio sito na Rua de Lisboa, nº 70, em Beja, pelo valor de 225.000,00 €, 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 249)-------- 

 

Requerido por Rui Miguel de Almeida Santos, que pretendendo vender a fração CQ do prédio 

sito na Rua Luís de Camões, nº 47-A, cave, em Beja, pelo valor de 800,00 €, 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 250)-------- 

 

Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 

pretendendo vender a fração D do prédio sito na Rua Jacinto Freire de Andrade, nº 9-A, em 

Beja, pelo valor de 30.000,00 €, 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 251)-------- 

 

 

2.3. – Proposta de atribuição de subsídio;------------------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Beja, a 

atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a organização do Encontro de 

Gerações, que se realizará dias 26 e 27 de maio de 2018.---------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de duzentos euros.(Deliberação 

nº 252)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.4. – Pedido de anulação de fatura/recibo;--------------------------------------------------- 

 

Registo nº 2514 de 05 de abril do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a anulação da 

fatura/recibo nº 004/335, no valor de 55,48 €, em nome de Maria Paula Ferreira Marques da 

Silva Fernandes, em virtude de lhe ter sido atribuído o escalão A.----------------------------------------

Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 253)------------------------------------------------ 
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2.5. – Pedido de isenção de pagamento de taxas da Casa Mortuária, 

autorização para entrada no cemitério e inumação em coval;--------------------- 
 

Solicitado por Vanda Cristina Bate Ramos, a isenção de pagamento de taxas da Casa 

Mortuária, autorização para entrada no cemitério e inumação em coval da Senhora Ana Maria 

que faleceu nos Estados Unidos da América, uma vez que não têm condições financeiras para 

suportar os custos com a transladação dos restos mortais.-------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 254)----------------------------------------------- 

 

 

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

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

 

Solicitado pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul, a isenção das taxas devidas pela 

emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento “35ªOvibeja“, no 

Parque de Feiras e Exposições de Beja, entre os dias 27 de abril e 01 de maio de 2018.------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 255)----------------------------------------------- 

 

 

2.7. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças de interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------ 

 

Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito 

da realização de Desfile Académico, dia 19 de abril de 2018.----------------------------------------------- 

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 256)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, a isenção do pagamento das taxas 

devidas pela emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito das Comemorações do 

25 de Abril e 1º de Maio, dia 24 de abril de 2018.-------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 257)----------------------------------------------- 

 

 

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

de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube BTT Sempre a A`Brir – Trigaches, a isenção do pagamento das taxas 

devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva, nomeadamente o 10º BTT Pelos Trilhos do Pisão.----------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 258)----------------------------------------------- 

 

 

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 

transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Solicitado pelo Grupo Coral Feminino” As Rosinhas de Santa Clara de Louredo”, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa.------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 259)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Cultural Moços da Aldeia, a isenção de pagamento de taxas 

relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Alcácer do Sal.------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 260)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pelo Grupo Coral “ As Douradas Espigas de Albernoa ”, a isenção de pagamento de 

taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Baleizão.-----------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 261)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja – Secção de Judo, 

a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 

Montijo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 262)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Associação Animus Jovem, a isenção de pagamento de taxas relativas à 

cedência de transporte para uma deslocação a Alcaria Ruiva.---------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 263)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 641, a isenção de pagamento de 

taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação às Grutas de Aracena.---------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 264)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de pagamento de taxas relativas 

à cedência de transporte para uma deslocação à Salvada.--------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 265)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pelo MURPI – Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Montemor-O-

Novo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 266)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Fundação de Solidariedade Social, Lar e Centro de Dia Nobre Freire, a isenção 

de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte 

Gordo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 267)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja, a isenção de pagamento de taxas 

relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima.---------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 268)----------------------------------------------- 

 

 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 81, relativo ao dia trinta de abril 

de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de setecentos e setenta e 

dois mil, quinhentos e trinta euros e setenta e três cêntimos, sendo duzentos e vinte e nove 

mil, trezentos e dezassete euros e setenta e nove cêntimos de operações orçamentais e 

quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e doze euros e noventa e quatro cêntimos de 

operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

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 

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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