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Ata número quinze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezoito de julho do ano dois mil e dezoito;----------------------------------------------------- 

 
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 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 das atas n
os

 12/2018, 13/2018 e 14/2018;---- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 12/2018, relativa à reunião de câmara realizada em seis de junho de dois mil e dezoito, 
aprovada por maioria com a abstenção do Senhor Presidente por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 407)------------------------------------------------------------------------------------------
nº 14/2018, relativa à reunião de câmara realizada em quatro de julho de dois mil e dezoito, 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 408)--------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente a ata nº 13/2018, da reunião de câmara realizada em vinte de junho de dois mil 
e dezoito, acordou o executivo votar e aprová-la na próxima reunião no sentido de introduzir 
as sugestões enviadas pela vereadora Sónia Calvário.-------------------------------------------------------- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o Relatório sobre o Festival 
Internacional de Banda Desenhada já está concluído mas o Relatório do Festival B ainda não, 
pelo que quando este último estiver terminado, ambos serão enviados em simultâneo.----------- 
 
O vereador João Rocha fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------
Referiu que o projeto da ciclovia que está em curso na Avenida do Brasil e que conhece 
perfeitamente, sofreu grandes alterações, alterações essas que, na sua opinião, não 
beneficiam nem contribuem em nada aquilo que se pretende para a cidade, para a sua 
sustentabilidade e para as pessoas.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à limpeza e higiene urbana e na sequência de uma mensagem que recebeu de 
um munícipe abordando este assunto perguntou qual o ponto da situação, acrescentando que 
quem lhe fez essa questão não especificou nenhum sítio em particular, disse.------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao passeio acessível com potencialidade para ser 
ciclovia, referiu que a câmara municipal tem uma prioridade sobre essa alteração que é 
possibilitar aos utentes do Centro de Paralisia Cerebral, e outros com dificuldades de 
mobilidade, terem um passeio que lhes permita fazer todo esse trajeto em cadeira de rodas 
até à Igreja de Santo Amaro e portanto é isto que está na base do trabalho que está a ser 
executado na Avenida do Brasil e na Rua Cidade de São Paulo. É criticável? Será com certeza 
mas esta foi a opção do executivo.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à limpeza e higiene urbana, referiu que o executivo tem a perfeita consciência 
das dificuldades que existem e que ainda não conseguiram resolver, nomeadamente 
dificuldades de pessoal e de equipamentos. Neste momento apenas há uma varredora em 
funcionamento dado que outra está a ser reparada e continua-se a ter dificuldades também de 
motoristas, para além de, neste período, entre baixas e férias, só está ao serviço metade do 
pessoal efetivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outro problema que está identificado e onde se está a tentar introduzir algumas alterações é 
nas situações onde as pessoas depositam, umas vezes indevidamente outras porque não têm 
alternativa, junto aos moloks e aos ecopontos, material que é recolhido pelas juntas de 
freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou também que foi aberto um procedimento para contratar 10 pessoas a uma empresa 
de trabalho temporário para dar resposta neste período de verão, mas a única proposta que 
receberam foi superior ao preço base e portanto terá que se abrir novo procedimento, disse.--- 
 
O vereador João Rocha, ainda relativamente ao projeto da ciclovia, referiu que aquilo que 
estava previsto era “puxar” o estacionamento até ao traço branco desenhado no piso e este 
passava para a parte interior do estacionamento e portanto mantinha-se tudo na mesma com 
mais qualidade, daí ser da opinião que a alteração ao projeto não ajudou, disse.-------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que nesta matéria a autarquia está 
também dependente de financiamentos e executar a obra conforme determinou na Avenida 
do Brasil implicava um esforço adicional entre 150 a 200,000,00 € para o Município de Beja. 
Têm plena consciência que iriam haver alguns constrangimentos, mas é também o único ponto 
em todo o percurso da ciclovia que isso se verifica.-----------------------------------------------------------
Disse também que a Avenida do Brasil tem outro problema, nomeadamente os pontos de 
passagem, isto é, um veículo avariar no local e ser necessário por exemplo uma viatura de 
emergência passar, pelo que se está a estudar a abertura de algumas passagens de forma a 
poder-se inverter a marcha num ou dois pontos daquela extensão.------------------------------------- 
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Foram equacionadas todas as variáveis e optou-se por criar as rampas existentes e que 
permitem o atravessamento fácil para o lado oposto da Avenida, a ciclovia é de facto de um 
sentido, que é pouco comum, e portanto terá por vezes, assim como a via pedonal, que ser 
partilhada pelos ciclistas como pelos peões. Na Rua Cidade de São Paulo a dimensão já é 
razoável para todo o percurso até ao Centro de Paralisa Cerebral.--------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha quis acrescentar que este projeto estava enquadrado na Promoção de 
Estratégia de Baixo Teor de Carbono aprovado pelo POSEUR, com verbas acima de um milhão 
de euros daí dizer ao Senhor Presidente que não lhe venha falar em dinheiro porque não 
corresponde à realidade, aliás este projeto vem do Presidente Pulido Valente e no seu 
entender foi uma forma de resolver a situação no imediato, agora se havia ou não uma melhor 
forma não sabe, mas considera que esta também não ajudou a resolver a situação, disse.-------- 
 
O vereador Luís Miranda informou, tal como o Senhor Presidente da Câmara disse, que não 
tinham mais financiamento do que aquele que foi aplicado para o efeito, o valor global foi 
reformulado e naturalmente este executivo não está aqui para cumprir o programa eleitoral 
da CDU, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha disse ao vereador Luís Miranda que como ele sabe perfeitamente não 
coloca as coisas desse modo, apenas questiona a maneira como a obra foi executada. Quando 
esteve no lugar do Presidente também ouviu muitas questões mas sempre assumiu aquilo que 
fez e naturalmente que o atual executivo tem todo o direito em reformular aquilo que 
entender, aliás ele também o fez, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, uma vez que se está a falar em obras, disse que relativamente à Rua 
da Lavoura, quando tomaram posse, tinham duas opções, ou mandar alterar o projeto, ou 
tentar executar a obra sem criar grandes conflitos com o empreiteiro, porque uma das coisas 
que lhes pareceu desde logo foi que o estacionamento projetado era completamente fora de 
sentido relativamente ao tipo de instalações que aquela rua tem, ou seja, há apenas 
estacionamento paralelo à rua para viaturas ligeiras e não há previsões para estacionamento 
de outro tipo de veículos, portanto a vontade foi de alterar o projeto neste sentido mas 
acharam que não o deviam fazer para não dar azo a trabalhos a mais, agora que aquele tipo de 
projeto para a Rua da Lavoura também não foi o mais correto, não foi e funciona mal, disse.---- 
 
O vereador João Rocha disse que a Rua da Lavoura estava assim há anos e tirando as entradas 
da cidade pelo IP8 e IP2 nunca ninguém zelou pelas outras. As bolsas de estacionamento 
estavam preconizadas noutro projeto para o espaço onde se encontram as habitações da 
antiga REFER que eram para ser demolidas, com a deslocalização das famílias que ali residem, 
assunto que até foi tratado com a Secretária de Estado.---------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino questionou o vereador João Rocha relativamente ao facto das 
famílias que ali residem serem deslocalizadas para o Bairro das Pedreiras. Colocou a questão 
porque são as informações que lhe chegam das pessoas que vêm ao atendimento.----------------- 
 
O vereador João Rocha referiu que não foi isso que disse, o que disse foi que a questão foi 
abordada com a Secretária de Estado mas não ficou definida nenhuma localização em 
concreto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, em função de uma nota de imprensa divulgada 
a semana passada pela CDU sobre a RuralBeja, manifestando algum desapontamento pela 
edição deste ano e salientando que a anterior edição terá tido um retorno económico de 
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1.400.000,00 €, perguntou aos vereadores da CDU como é que chegaram a este valor para que 
o atual executivo possa, no mínimo, ser tão bem sucedido este ano, porque com um retorno 
destes quase que se atreve a nomeá-los para dirigirem a feira deste ano.------------------------------ 
 
O vereador João Rocha referiu ter esses dados em sua posse e terá muito gosto em enviá-los 
ao Senhor Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou também que não compreende como é que se vai abolir um nome que está 
vincado no mercado e integrado na região, é como por exemplo alguém se lembrar mudar o 
nome da OviBeja, não se percebe, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que a feira não vai acabar, vai deixar de 
ter um elemento que vinha de fora e que era contabilizado, não só nos 531.000,00 € (custo da 

última edição) mas também em custos de mão-de-obra e de funcionários da Câmara Municipal 
durante semanas no picadeiro, concretamente as galas equestres.--------------------------------------
A opção do cavalo noutros moldes poderá continuar a haver, mas não nas condições que 
foram propostas à Câmara Municipal, por acaso até mais ligeiras daquilo que tinha sido 
contratado no passado, (256.000,00 € em 2017, 408.000,00 € em 2016 e 91.000,00 € em 2015) e que 
em três anos custou aos cofres do município 756.000,00 €.------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se essa proposta não vinha acompanhada da estimativa 
de valores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a proposta foi de 160.000,00 € + 
IVA, encargos da autarquia e sendo as galas gratuitas a receita é zero.----------------------------------  
 
O vereador João Rocha acrescentou que se a autarquia quiser fazer um espetáculo de saltos de 
cavalo com a Escola de Desenvolvimento Rural de Serpa é barato, tudo depende onde se quer 
chegar. O atual executivo não quer assim mas eles acham o contrário e portanto tem que 
assumir as responsabilidades.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, para terminar o assunto disse que a última 
feira custou 600.609.00 € devidamente contabilizados. Para um retorno de 1.400.000,00 € 
gostaria de saber onde é que andam os outros 800.000,00 € de superavit que o certame gerou 
para fazer igual ou tão bem quanto foi feito, disse.----------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Projeto de Remodelação da Pista de 

Atletismo do Complexo Desportivo Fernando Mamede;------------------------------- 

 
Registo nº 5364 de 13 de julho de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, depois de corrigido e concluído o anterior estudo elaborado para o mesmo 
efeito, a aprovação do Projeto de Remodelação da Pista de Atletismo do Complexo 

Desportivo Fernando Mamede, que constitui documento anexo número um e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 409)---------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de candidatura ao PNCT – Plano Nacional para a Coesão 

Territorial para a Remodelação da Pista de Atletismo do Complexo 

Desportivo Fernando Mamede;------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5361 de 13 de julho de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo 
e Inovação, informando que verificando-se que as condições existentes para a prática 
desportiva apresentam graves anomalias, é premente a intervenção ao nível do pavimento da 
pista de atletismo que se encontra bastante degradado.----------------------------------------------------
Com a publicação do Despacho nº 6274/2018 em Diário da República no passado dia 28 de 
junho, surge uma oportunidade para candidatar a segunda fase da Remodelação da Pista e 
Atletismo do Complexo Desportivo Fernando Mamede, de acordo com a identificação feita 
pelo pela DAU – Serviço de Projeto.-------------------------------------------------------------------------------
Esta candidatura, a ser aprovada, realizar-se-á ao abrigo do Plano Nacional para a Coesão 
Territorial (PNCT), sendo que Beja é considerada como uma das áreas territoriais beneficiarias, 
de acordo com a Portaria nº 208/2017 de 13 de julho, documento de suporte ao Despacho 
atrás referido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os projetos a cofinanciar têm como por objeto a realização de investimentos em património 
municipal, sendo que uma das áreas identificadas é a valorização de infraestruturas e espaços 
desportivos e por isso, a Remodelação da Pista de Atletismo tem perfeito enquadramento 
numa das medidas previstas pelo PNCT.-------------------------------------------------------------------------
O valor total previsto da intervenção é de 293.259,60 € (com IVA), sendo que o PNCT prevê uma 
comparticipação máxima de 60% do investimento elegível.------------------------------------------------
O apoio financeiro é de natureza não reembolsável e as candidaturas devem ser apresentadas 
no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data do Despacho mencionado.------------------------
Deste modo, solicita o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que a 
presente proposta de apresentação de candidatura ao Plano Nacional para a Coesão 
Territorial, seja aprovada em reunião de câmara.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 410)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de revisão de preços;-------------------------------------- 

 
Registo nº 5205 de 10 de julho de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo de revisão de preços definitiva da Empreitada 

Parque Beja II – Bairro Social, cujo valor é 3.464,78 € + IVA.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 411)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 5212 de 10 de julho de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo de revisão de preços definitiva da Empreitada de 

remodelação de zonas verdes no Bairro Social, cujo valor é 1.227,62 € + IVA.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 412)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 5311 de 11 de julho de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo de revisão de preços definitiva da Empreitada de 

desmontagem, reposicionamento e solidarização de cantaria do balcão da Torre de 

Menagem de Beja, cujo valor é 0,00 €, uma vez que a variação é inferior a 1%.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 413)---------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de ratificação do protocolo de parceria;------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria celebrado entre a Câmara Municipal de Beja, Cáritas 

Diocesana de Beja, Centro Social Nossa Senhora da Luz, União de Freguesias de Albernoa e 

Trindade, União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, União das Freguesias de Beja, 

Santiago Maior e São João Baptista, União de Freguesias de Salvada e Quintos, Lar Mansão 

de São José, Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Junta de Freguesia de Nossa Senhora das 

Neves e Fundação Joaquim Honório Raposo, no âmbito do Projeto “Ginástica Sénior”, que 
constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 414)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Manuel José Mestre Lampreia, que pretendendo vender a fração D do prédio 
sito na Rua Escritor José Cardoso Pires, nos 19 e 21, em Beja, pelo valor de 87.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 
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 415)-------- 
 
Requerido por Maria Vitória Curva Silva – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua da Mouraria, nº 21, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 
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 416)-------- 
 
Requerido por Afonso José Fialho Andrade, que pretendendo vender o prédio sito na Praceta 
Jaime Cortesão, nº 16, em Beja, pelo valor de 100.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 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 417)-------- 
 
Requerido por Manuel José Mestre Lampreia, que pretendendo vender a fração T do prédio 
sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 55, 1º Frente, Dtº, e arrecadação na cave com 
o nº 7, em Beja, pelo valor de 78.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta 
pretende ou não exercer o direito de preferência. 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 418)-------- 
 
Requerido pelo Administrador de Insolvência da Cooperativa de Habitação Económica Lar 

Para Todos, CRL, que pretendendo vender os lotes de terreno transmitidos à Cooperativa em 
direito de superfície, nomeadamente os lotes designados pelas letras, “AA”, sito na Rua 
António Sérgio, nº 12; “A”, sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57; “AA”, sito na 
Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57; outro na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 
59, em Beja, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência.------------------------------------------------------------------------------------------------
Verifica-se que a venda anunciada decorre de um processo de insolvência da Cooperativa 
Habitação Económica Lar Para Todos, a correr seus termos no Tribunal da Comarca de Beja, 
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Proc. nº 504/12.2TBBJA.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Esclarece o requerente, o administrador da insolvência, que recebeu propostas de 70.000,00 €, 
acrescidas de 5% de comissão para a Leiloeira e o IVA sobre a comissão, perfazendo o total de 
74.305,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ora, nos termos do artigo 1535º, do Código Civil, o Município de Beja, enquanto proprietário 
do solo respetivo, goza do direito de preferência, a exercer no prazo de oito dias, sob pena de 
caducidade do direito.------------------------------------------------------------------------------------------------
A avaliar por situações anteriores, análogas a esta, não se vê interesse do Município de Beja 
em exercer a preferência sobre na compra e venda do direito de superfície dos lotes em causa, 
tanto mais que o prazo para exercer a referida preferência é apenas de oito dias.-------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 419)-------- 
 
 

2.6. – Pedidos de certidão de aumento de comproprietários;---------------------- 

 
Requerido por Maria de Fátima Costa Bate, a emissão de certidão em como não existe 
inconveniente no aumento de comproprietários, resultante da venda a João Tiago Barão dos 
Santos e Andreia Filipa Conceição Moreira, do prédio denominado “Monte Cabeça de Pau”, 
sito em Vila Azedo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
103/19861111, inscrito na matriz predial sob os artigos 136 Secção D e 1461 da Freguesia de 
Nossa Senhora das Neves.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 420)---------------------------------------------- 
 
Requerido por José Joaquim Tareco – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de certidão em 
como não existe inconveniente no aumento de comproprietários, do prédio denominado “Vale 
da Agueirinha”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 344/19900914, 
inscrito na matriz predial sob o artigo 40 Secção B da União de Freguesias de Beja, Salvador e 
Santa Maria da Feira.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 421)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedido de não aplicação do ónus de inalienabilidade no caso do 

recurso ao crédito bancário;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado por Miguel Rosa Gaspar Rodrigues Pedro, titular de contrato promessa de compra e 
venda com o Município de Beja, como cessionário da posição contratual, referente ao contrato 
promessa de compra e venda, outorgado em 12 de dezembro de 2016, relativamente à não 
aplicação do ónus de inalienabilidade por dez anos, no caso de recurso ao crédito bancário.-----
O requerente, como elemento do agregado familiar, sucedeu ao seu pai no referido contrato 
promessa de compra e venda, em que o promitente vendedor é o Município de Beja, após este 
ter autorizado a cessão da posição contratual, relativamente ao prédio, designado pela letra 

“A”, a que corresponde ao nº 9 rés-do chão da Rua Adriano Correia de Oliveira, em Beja (Beja 

I), destinada à habitação, com a tipologia de T3, e a área bruta privativa 66,00 m2, inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 2348, da União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e São 
João Baptista, do concelho de Beja e descrita na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o 
nº 650/070891-A, e aí inscrito a favor do Município de Beja sob a referência G1.---------------------
O requerente para honrar o seu compromisso com Município de Beja, isto é, suportar o preço 
de compra, no montante de 18.492,06 €, tem necessidade de recorrer ao crédito, pelo que, o 
banco credor para conceder o crédito não aceita a cláusula de “A fração autónoma, aqui 

prometida vender, não poderá ser alienada por prazo nunca inferior a dez anos, contados da data da 

celebração da escritura de compra e venda em propriedade plena …” constante dos números 4 e 5 
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da cláusula nona do referido contrato promessa de compra e venda.-----------------------------------
Assim, para viabilizar os compromissos assumidos pelo promitente-comprador, com o banco 
credor, no recurso ao crédito para adquirir a sua própria habitação, onde sempre tem 
habitado, esta cláusula não deveria ser considerada, no caso de o banco ter de executar o 
requerente por não cumprimento das prestações creditícias e só neste caso, funcionando 
como exceção às condições constantes no respetivo contrato promessa.------------------------------
Ora, a Câmara já tem autorizado situações de exceção semelhantes à requerida, pelo que sou 
de parecer que deve ser admitida a exceção requerida, dado que nos nossos dias o recurso ao 
crédito para aquisição de habitação própria e permanente tem sido uma constante e é 
incompatível com este ónus de inalienabilidade por dez anos, inviabilizando o recurso ao 
crédito bancário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade é de parecer que o pedido deve ser deferido.--------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 422)---------------------------------------------- 
 
 

 2.8. – Pedidos de apoio financeiro;------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pela Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural, um 
apoio financeiro, no valor de 15.000,00 €, que será reembolsado à Câmara Municipal de Beja 
no mês de agosto, para pagamento de vencimentos e outras despesas relativas ao 
funcionamento do CLDS, que tem vindo a colocar diversos constrangimentos à associação, 
nomeadamente ao nível da tesouraria uma vez que a última data em que receberam verbas 
por parte da Entidade Gestora do Programa foi em 26 de janeiro de 2018.----------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de quinze mil 
euros.(Deliberação nº 423)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, um apoio financeiro, para fazer face às despesas 
com a organização das tradicionais festas de verão em Honra da Padroeira, que se realizarão 
nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de cento e cinquenta 
euros.(Deliberação nº 424)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, um apoio financeiro, para fazer face 
às despesas com a organização das tradicionais festas de verão em Honra de Nossa Senhora 
dos Remédios de Quintos, que se realizarão nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2018.-----------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de cento e cinquenta 
euros.(Deliberação nº 425)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, um apoio financeiro, para fazer face às despesas 
com organização das tradicionais festas em Honra e Louvor a Santa Maria, que se realizarão 
entre os dias 11 e 15 de agosto de 2018.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de dois mil e quinhentos 
euros.(Deliberação nº 426)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de retificação de atribuição de subsídios à atividade 

regular, no âmbito do PAMA;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5326 de 12 de julho de 2018 do Gabinete de Apoio aos Eleitos, dando 
conhecimento que no âmbito do PAMA, perante listagem inicial de subsídios aprovada em 
reunião de câmara, a Comissão de Festas de São Brissos, já recebeu 300,00 €, e a Comissão de 
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Festas de Nossa Senhora das Neves, já recebeu 1.000,00 €. Uma vez que se constatou um erro 
nestes dois casos, solicita-se a retificação na atribuição dos subsídios para o valor de 1.500,00 
€ (valor equiparado às outras Comissões de Festas que apresentam Planos de Atividades).-----------------
Assim, em caso de decisão favorável, a Comissão de Festas de São Brissos deverá, ainda, 
receber, 1.200,00 € e a Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, 500,00 €.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 427)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 

medicamentos referente ao 2º 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 constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata, no valor total de 2.893,13 €.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 428)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns 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 dos procedimentos 
concursais que seguidamente se indicam, com vista a suprir as carências de pessoal nas 
respetivas áreas de atividade decorrentes da saída de trabalhadores, nomeadamente por 
motivos de aposentação e licenças sem remuneração de longa duração e, também, do 
enquadramento de trabalhadores em outras funções/serviços moderados na sequência de 
recomendações médicas, justificando-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:---------------------------------------------------
Referência 1 – 4 Assistentes Operacionais/Condutores de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais para a Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos (DASU)/Serviço de Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos (SLURR);---------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – 1 Assistente Operacional/Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais 
para a Proteção Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Refere-se, também, que as necessidades de pessoal, identificadas na presente informação, 
foram divulgadas através da Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica do 
Município a fim de serem supridas por recurso a figuras de mobilidade previstas na lei, não 
tendo sido possível a ocupação dos respetivos postos 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, 
aos referidos procedimentos concursais 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 
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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 n.º 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.----------
Os júris dos procedimentos concursais terão a seguinte composição:-----------------------------------
Referência 1 – 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – Presidente: Maria Manuel Marques Freire Cardoso laboreiro Henriques, Técnica 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Manuel António Lopes Moisão, Assistente 
Operacional;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: José Carlos Grilo Marques Bengala e Francisco José Martins Lança, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 429)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para Início do procedimento para elaboração do Regulamento de Bolsas de 

Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e 

Carenciadas que revoga e substitui o anterior de 2009, que constitui documento anexo 

número quatro e faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 430)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de aquisição de sepultura em prestações;----------------------------- 
 
Solicitado por Maria da Conceição Lampreia Dias, a aquisição da sepultura – Coval nº 120, 
Cemitério C, Talhão nº 1, no valor de 1.764,57 €, onde se encontra os restos mortais do seu 
filho, em prestações mensais de 100,00 €, por não ter condições financeiras de o poder fazer 
na totalidade. Efetuada a caraterização económica do agregado familiar constatou-se que se 
trata de uma situação em que não podem suportar de uma só vez o pagamento em questão 
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pelo que se propõe o deferimento do pedido.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 431)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das rendas relativas à 

exploração da cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal;--------------------------------- 
 
Solicitado por Ana Rita Mories Mendes Palma, concessionária da cafetaria do Pax-Júlia Teatro 
Municipal, a isenção do pagamento das rendas relativas à exploração da mesma durante os 
meses de julho, agosto e setembro, uma vez que o mesmo encerra ao público em julho e 
agosto e em setembro apenas volta a ter programação a partir da 2ª quinzena, pelo que é 
muito difícil neste período rentabilizar o espaço em questão.---------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade isentar o pagamento da renda relativa ao mês de 
agosto.(Deliberação nº 432)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas relativas à ocupação 

de espaço público com esplanadas;----------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Francisco José André Eloio, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
ocupação de espaço público com esplanada sita na Rua Manuel da Fonseca, nº 25, em Beja.----
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 433)--------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Martinho Alves Lopes, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
ocupação de espaço público com esplanada, sita na Rua de Ivo da Silva Góis Figueira, em Beja. 
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 434)--------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e São João Baptista, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito 
da realização da iniciativa denominada “I Caminhada – Um Céu Cheio de Estrela”.------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 435)--------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Farmácia Silveira, SUC, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização da iniciativa denominada 
“Caminhada ao Luar”.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 436)--------------------------------------------- 
 
 

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

de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

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

 
Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, denominada Passeio de BTT.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 437)----------------------------------------------- 
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2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, 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 438)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Escolar de Santiago Maior, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Monte Selvagem em Montemor-O-Novo.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 439)----------------------------------------------- 
 
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 Trigaches.--------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 440)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo FARPIBE/MURPI – Movimento Unido Reformados, Pensionistas e Idosos, a 
isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Armação de Pera.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 441)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação S. Barnabé, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Monte Gordo.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 442)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação ao Zoomarine.--------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 443)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa Pia de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para duas deslocações ao Algarve (Praia dos Salgados e Praia da Rocha).--------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 444)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 134, relativo ao dia dezassete de 

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

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

setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete euros e oitenta e um cêntimos, 
sendo um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sete euros e treze cêntimos 
de operações orçamentais e quatrocentos e onze mil, oitocentos e trinta euros e sessenta e 

oito cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A Senhora Maria Ramos, residente na Rua António Vilar e David Abreu, nº 2, perguntou se a 
Câmara Municipal tem intenção de requalificar o Largo situado entre a sua Rua e a Rua Pablo 
Neruda (Bairro Social) que ao longo dos anos tem sistematicamente servido como estaleiro para 
todas as obras que ali decorrem. Tinha colocado esta questão ao anterior executivo e a 
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resposta foi que o Largo seria limpo depois de terminaram as obras em setembro e que seria 
estudada uma solução para a requalificação do mesmo mas novamente recomeçaram obras e 
novamente o estaleiro foi montado, portanto considera que seria altura de se olhar para 
aquele Largo que no seu entender é uma situação discriminatória em relação a outros da 
cidade, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que realmente nesse Largo está 
montado o estaleiro para esta fase das obras, espera que depois das mesmas seja 
desmontado, não está previsto a montagem de qualquer outro a curto, médio prazo para a 
zona mas também confessou que não conhece nenhum projeto para aquele espaço, admite 
que possa haver mas não conhece, portanto irá inteirar-se da situação e tomou boa nota que 
não deverá esse servir sempre para o mesmo, 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 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 01 de agosto de 2018 


		2018-08-13T15:41:03+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2018-08-17T10:08:01+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




