
 
 

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 dois, relativa à reunião de câmara extraordinária, realizada 

a dez de janeiro 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, Vítor Manuel Gomes 

Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.---------------------------------------------------------

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

 

 

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 forma:-------------------------- 

 

 

1. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 

da Câmara Municipal de Beja para o ano 2018;---------------------------------------------- 
 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou o Orçamento, no valor global de 33.842.458,00 € e 

as Grandes Opções do Plano de 2018 do Município de Beja, que constitui documento anexo 

número um e faz parte integrante da presente ata, referindo que o mesmo contempla 

projetos transitados do executivo anterior e que devem ser mantidos e concluídos bem como 

algumas ideias vertidas no programa eleitoral maioritariamente sufragado em outubro último 

e que possam ser iniciadas já em 2018.--------------------------------------------------------------------------

Devido ao curto tempo em funções do novo executivo camarário são os documentos 

previsionais, documentos de transição entre duas ideias e dois conceitos para o Município de 

Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A lógica do Recuperar, Valorizar e Promover irá ser o eixo central da ação política municipal ao 

longo da próxima legislatura municipal.--------------------------------------------------------------------------

Valorizar e Promover pessoas, ideias, conceitos, tradições, artes, certames, instituições, 

espaços e locais entre outros.--------------------------------------------------------------------------------------

Recuperar património municipal edificado degradado, recuperar património histórico, 

recuperar habitação no centro da cidade, recuperar o papel liderante de Beja no processo 

aeroporto do Beja, recuperar a relação com os cidadãos debatendo os projetos de maior 

dimensão, recuperar a dimensão cultural da cidade, recuperar no fundo a autoestima de Beja 

que foi diminuindo ao longo dos últimos anos.----------------------------------------------------------------

Apostamos em termos culturais na valorização dos espaços de que a cidade já dispõe e que 

podem e devem ser melhor aproveitados e projetados com programação para todos os gostos 

de qualidade. Com estratégia para uma legislatura completa e que diferencie Beja no plano 

cultural nacional, seja através de iniciativas próprias, seja através de parcerias com outras 
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entidades promotoras de eventos considerados de referência pela autarquia.-----------------------

Na habitação a prioridade do quadriénio assenta na manutenção do Parque de habitação 

social propriedade do município e na recuperação no Centro Histórico de edifícios para 

habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Queremos desenvolver a atividade económica nos equipamentos já existentes como o 

Mercado Municipal e no Parque Industrial e continuar a apoiar a expansão industrial de Beja 

para terrenos já existentes para o efeito e para outros já adquiridos mas depois de 

encontradas linhas de financiamento que permitam ao município infraestruturar os mesmos. 

Internacionalizar a marca Beja é outra ação fundamental que terá de ser iniciada e 

consecutivamente continuada ao longo de vários mandatos para que o nome e a marca de 

Beja se possa afirmar dentro e fora de muros como território atrativo para empresários e 

parceiros de negócio.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Em termos turísticos, o enoturismo, a rede de percursos pedestres, o turismo patrimonial, 

religioso e de matriz de acontecimentos culturais diferenciadores, deverá ser o chamariz de 

Beja que poderá contar com o aumento da oferta de alojamentos nos anos mais próximos.-----

Produtos e serviços como o vinho, a aeronáutica e as agroindústrias serão previsíveis mais-

valias económicas e geradoras de emprego neste ciclo autárquico.--------------------------------------

Em termos sociais quer revitalizar-se o Centro do Lidador e reforçar o papel da Rede Social 

consolidando parcerias e criando mais projetos inovadores e que permitam reforçar a resposta 

aos utentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para a Educação entende-se que se deve – numa primeira fase – atualizar a Carta Educativa do 

Concelho e promover o reforço dos assistentes operacionais nas escolas que apresentem 

carências dessa ordem.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Iremos também aumentar o apoio às freguesias reforçando nomeadamente em 5% as verbas 

previstas no âmbito dos protocolos de transferências de competências.-------------------------------

Ao nível da frota de viaturas da Câmara Municipal, refira-se que a idade média da mesma é de 

perto de 18 anos e que urge neste mandato iniciar-se uma renovação progressiva da mesma, 

de acordo com as disponibilidades da autarquia, de forma a dotar o município de um parque 

automóvel seguro e minimamente digno.-----------------------------------------------------------------------

Sem que seja um Orçamento substancialmente diferente do anterior pretende dar-se porém 

um sinal das novas intenções ao nível das Opções do Plano para o Concelho de Beja no 

quadriénio 2018-2022.------------------------------------------------------------------------------------------------

Numa visão que permita a médio prazo fortalecer Beja como grande Centro do Sul.---------------- 

Acrescentou que nos próximos anos é intenção do executivo o envolvimento da população, 

das entidades e das oposições de outra forma. Têm a noção que este ano o processo não foi o 

melhor e como gostariam de o ter conduzido, tendo em conta o prazo para aprovação do 

Orçamento, mas o objetivo é começar a preparar este documento em setembro para 

naturalmente tê-lo fechado em novembro com outro diálogo e com outra participação de 

todas as entidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sublinhou que todas as forças da oposição foram sobretudo para ouvir, tiveram muito pouco 

tempo ou nenhum para apresentar contrapropostas, mas o executivo está disponível para 

dentro das cabimentações orçamentais incluir algumas opções ou sugestões. Referiu que 

nenhuma das três forças políticas fez exigências para que retirassem propostas do programa 

eleitoral, havendo assim também uma cortesia por parte da oposição, disse.------------------------- 

 

O vereador Vítor Picado referiu que participou numa reunião, onde foi dado conhecimento dos 

grandes traços do orçamento que o Senhor Presidente aqui apresentou e teve oportunidade 

de dizer com aquilo que concordava e não concordava. Considerou que o Senhor Presidente 

fez muito bem em assumir, por dificuldades várias e por aquilo que é imposto no primeiro ano 

de mandato, a dificuldade de elaborar um orçamento nestas condições. Contudo existem 

algumas matérias com as quais não estão totalmente de acordo, nomeadamente a Zona de 

Acolhimento Empresarial, onde pensam que o processo deveria estar maturado de outra 
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forma, em termos da intervenção social por via da habitação social são conhecidas as 

diferenças que os separam, mas desde logo causa-lhes alguma apreensão a intervenção que 

neste momento está parada sem perceberem muito bem o que é que vai acontecer nos 

bairros mais degradados da cidade.-------------------------------------------------------------------------------

Assim, e dentro daquilo que é a postura construtiva que querem pautar a sua intervenção 

enquanto vereadores, irão abster-se na votação, disse.----------------------------------------------------- 

 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 

Assembleia Municipal.(Deliberação nº 17)------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Beja para o ano 2018;----------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta de Mapa de Pessoal para o ano 2018, 

que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, nos 

termos do disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e referiu o seguinte:-------------------------------------

Foram mantidos para ocupação os seguintes postos de trabalho, que constam do atual mapa 

de pessoal e que constam, também, do mapa anexo ao Mapa de Pessoal para o ano 2018, que 

faz parte integrante do mesmo, relativo à identificação dos postos de trabalho a preencher, 

tendo em atenção os concursos que estão a decorrer e outros que poderão ser abertos:--------

Chefe de Divisão/GDEI;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chefe de Divisão/DOAL;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chefe de Divisão/DCDJ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chefe de Divisão/DEB (a decorrer);----------------------------------------------------------------------------------

5 Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa/DEB – em regime de contrato de 

trabalho por tempo indeterminado (a decorrer);---------------------------------------------------------------

1 Técnico Superior – área de Gestão/GDEI – em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado (a decorrer);------------------------------------------------------------------------------------------

1 Técnico Superior – área de Arquitetura/GDEI – em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado (a decorrer);------------------------------------------------------------------------------------------

1 Assistente Técnico – GDEI – em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (a 

decorrer).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi criado, para ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, o seguinte posto de trabalho com vista à implementação dos Serviços Internos 

de Segurança e Saúde do Trabalho:-------------------------------------------------------------------------------

1 Assistente Técnico/GRH – Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho.------------------------------

Foi considerado o posto de trabalho para consolidação de uma mobilidade intercarreiras na 

carreira de Assistente Técnico e no Serviço de Trânsito e Mobilidade (o qual não se encontra 

caracterizado porque não se destina a ser ocupado através de procedimento concursal).-------------------

Foram retirados do anexo ao Mapa de Pessoal (que faz parte integrante do mesmo e é relativo à 

identificação dos postos de trabalho a preencher) os postos de trabalho seguidamente indicados 

pelos motivos que se apresentam:--------------------------------------------------------------------------------

Chefe de Divisão/DASU (posto de trabalho ocupado);------------------------------------------------------------

20 Assistentes Operacionais – DOAL/DASU/DEB (postos de trabalho ocupados em regime de contrato 

de trabalho a termo resolutivo certo);--------------------------------------------------------------------------------

1 Técnico Superior – área de Gestão/GDEI – em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado (por não ter sido aberto o procedimento concursal);------------------------------------------

Foram retirados do mapa os postos de trabalho destinados a consolidação de mobilidades na 

autarquia por não terem sido concretizadas, considerando as alterações que têm vindo a 

ocorrer desde a aprovação do mapa de pessoal para 2017.------------------------------------------------ 
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Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 

Assembleia Municipal.(Deliberação nº 18)------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2. – 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.------------------ 

 

 

3. – 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, datado de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 

órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Aprovada por maioria em 

reunião de câmara realizada 

em 17 de janeiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

___________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 

 

 

 

__________________ 

João Daniel Frazão Felício
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