
 
 

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 treze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a um 

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

Pelas quinze horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 

Exposições de Beja, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 

Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da 

Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João 

Manuel Rocha da Silva e Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado.---------------------------------------

Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, 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 da senhora vereadora, Sónia Maria Horta do Calvário, 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 forma:--------------------------- 

 

 

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

 

 

1.1.  – Proposta de aprovação da ata n
o
 12/2020;------------------------------------------- 

 

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 a ata nº 12/2020, relativa à reunião de câmara 

realizada no dia dezassete de junho de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por 

todos os eleitos e aprovada por maioria com 1 abstenção.(Deliberação nº 266)------------------------ 

 

 

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

Por motivos de anomalia técnica no equipamento de gravação não foi possível registar 

qualquer intervenção, pelo que todas as questões podem ser novamente colocadas nas 

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

 

 

2.1. – Propostas para abertura de discussão pública;------------------------------------ 

 

Registo nº 8902, de 22 de junho de 2020, do Serviço de Planeamento e Elaboração de Projetos, 

informando que de acordo com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal 

delibera enviar o processo de Operação de Reabilitação Urbana do Flávio dos Santos, em 

Beja, para o IHRU por meios eletrónicos para emissão do parecer não vinculativo no prazo de 

15 dias. Simultaneamente é submetido a discussão pública a promover nos termos previstos 

no RGIT para a discussão pública dos Planos de Pormenor.-------------------------------------------------

Assim, a Câmara Municipal delibera proceder à abertura de discussão pública através do aviso 

a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, na plataforma 

colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio da internet do município, no qual conste 

o período de discussão pública, a forma como os interessados podem apresentar as suas 

reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões públicas a que haja lugar (o que 

nesta situação concreta não se aplica) e os locais onde se encontra disponível a proposta.------------

O período de discussão pública deve ser anunciado com antecedência de 5 dias e não pode ser 

inferior a 20 dias, podendo neste período específico ser determinado um período superior.-----

Decorrido este período e apreciadas as reclamações, a Câmara Municipal aprovará em 

definitivo o programa estratégico de reabilitação urbana da área situada entre a Av. Vasco da 

Gama, Rua Luís de Camões, Rua Afonso de Albuquerque e Estádio Municipal Flávio 

Santos/Parque de Campismo, que constitui documento anexo número um e faz parte 

integrante da presente ata e enviará para a Assembleia Municipal para aprovação. Este 

programa será então publicado no Diário da República.-----------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.(Deliberação nº 267)---- 

 

Registo nº 3636, de 19 de junho de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 

que tendo terminado a fase de concertação do Plano de Intervenção no Espaço Rústico da 

Herdade da Mingorra, estão agora reunidas as condições para abertura do período de 

discussão pública pelo prazo de 20 dias, contados a partir do 5º dia da publicação no Diário da 

República.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assim, de acordo com o definido no artigo 89º do RJIGT a abertura da discussão pública, deverá 

ser publicitado através de publicação no Diário da República através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e do sítio da internet da Câmara Municipal. As 

reclamações, sugestões ou observações, poderão ser apresentadas por escrito dirigidas ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja ou para o mail da divisão, conforme é 

habitual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os documentos que constituem a proposta do plano, o relatório ambiental e os documentos 

referentes à conferência procedimental, (anexo número dois que faz parte integrante da presente 

ata) e à concertação deverão estra disponíveis na página da Câmara Municipal e nos serviços 

técnicos da na Rua de Angola nos dias úteis entre as 9h30m e as 12h.----------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.(Deliberação nº 268)---- 

 

Registo nº 3662, de 22 de junho de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 

que tendo terminado o período de acompanhamento do Plano de Intervenção no Espaço 

Rústico do Hotel Vila Galé, em Santa Vitória, estão agora reunidas as condições para abertura 

do período de discussão pública pelo prazo de 20 dias, contados a partir do 5º dia da 

publicação no Diário da República.--------------------------------------------------------------------------------

Assim, de acordo com o definido no artigo 89º do RJIGT a abertura da discussão pública, deverá 

ser publicitado através de publicação no Diário da República através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e do sítio da internet da Câmara Municipal. As 
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reclamações, sugestões ou observações, poderão ser apresentadas por escrito dirigidas ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja ou para o email da divisão, conforme é 

habitual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os documentos que constituem a proposta do plano, o relatório ambiental e os documentos 

referentes à conferência procedimental (anexo número três que faz parte integrante da presente 

ata) deverão estra disponíveis na página da Câmara Municipal e nos serviços técnicos na Rua 

de Angola nos dias úteis entre as 9h30m e as 12h.------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.(Deliberação nº 269)---- 

 

 

2.2. – Proposta de deliberação para mandar executar o Plano de 

Intervenção no Espaço Rústico da Navarra;---------------------------------------------------- 

 

Registo nº 3650, de 22 de junho de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 

que tendo terminado o período de discussão pública para recolha de sugestões, reclamações 

ou observações úteis para o Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Navarra deverá agora 

a Câmara Municipal confirmar a deliberação de mandar elaborar o Plano, o que já estava 

previamente assumido quando foi aprovada a minuta do contrato para planeamento 

celebrada para possibilitar a execução do mesmo.------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade mandar elaborar o Plano.(Deliberação nº 270)----------------------- 

 

 

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

 

Registo nº 3132, de 27 de maio de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 

Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da empreitada de 

“Zona de Acolhimento Empresarial Norte”, em Beja, cujo valor é 41.729,91 €.----------------------

Como anteriormente foi calculado o valor de 25.820,68 €, teremos em termos de pagamento o 

valor de 15.909,23 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------

A revisão é definitiva para os meses de janeiro a setembro de 2019 e provisória para os 

restantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 271)---------------------------------------------- 

 

 

2.4. – Pedido de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------- 

 

Registo nº 8649, de 18 de junho de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 

Técnico, propondo a prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Sinalização – 

cidades que se contam”, em Beja, pelo período de 71 dias, de forma graciosa, pelo que obra 

terminará a 14 de agosto de 2020.--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 272)---------------------------------------------- 

 

 

2.5. – Proposta de validação de procedimento de adjudicação;------------------- 

 

Registo nº 3539, de 15 de junho de 2020, do Gabinete Jurídico, informando que relativamente 

à possibilidade de adjudicação do Lote nº 62 ao concorrente, José António Caeiro Sancho, que 

ficou em lugar subsequente no âmbito do procedimento de concurso público, no âmbito do 

concurso público para adjudicação de 15 lotes de terreno, sitos no Plano de Pormenor de 

Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja, cumpre informar o seguinte:-------------

O procedimento foi publicitado através do edital publicado no Boletim Municipal Eletrónico do 
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ano de 2017, em 11 de agosto de 2017, sendo constituído pelo programa de concurso, 

caderno de encargos e respetivos anexos.----------------------------------------------------------------------

As peças do procedimento são omissas quanto à validade do procedimento.-------------------------

O CCP prevê que, quando há desistência por parte do adjudicatário, o órgão competente para a 

decisão de contratar pode adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente (sendo este 

diploma aplicável ao presente procedimento, com as necessárias adaptações).-------------------------------

Por outro lado, verifica-se que, entretanto, tomou posse outro órgão executivo.--------------------

Face ao exposto, deve o atual órgão executivo decidir sobre se considera válido o referido 

procedimento e, se assim for, se aprova a adjudicação da proposta ordenada em lugar 

subsequente, isto é, ao senhor José António Caeiro Sancho, atenta a competência prevista no 

artigo 33º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL). Sendo certo que, se for decidida a adjudicação, 

há a necessidade de o interessado comprovar, de novo, os requisitos subjacentes ao concurso, 

designadamente, relacionados com a atual constituição do seu agregado familiar e a certidão a 

emitir pelo Serviço de Finanças quanto à existência de bens imóveis em seu nome ou do 

cônjuge.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade validar o procedimento e adjudicar o lote nº 62 ao senhor 

José António Caeiro Sancho.(Deliberação nº 273)--------------------------------------------------------------- 

 

 

2.6. – Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente da 

Câmara relativo à anexação de dois prédios urbanos, sitos no 

denominado “Ferragial da Canada”, em Trigaches, onde está implantado 

o Pavilhão Multiusos de Trigaches;------------------------------------------------------------------ 

 

Presente o despacho de 23 de junho de 2020, do senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge 

Lúcio Arsénio, que nos termos do disposto no artigo 25º, nº 1, alínea g), nº 3 do artigo 33º, 

ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais (RJAL), aprova a anexação de dois prédios urbanos a seguir identificados, sitos no 

denominado “Ferragial da Canada”, em Trigaches, onde está implantado o Pavilhão Multiusos 

de Trigaches, com a área de implementação de 562m
2
 e a área bruta de 630m

2
, titulado pelo 

Alvará de Autorização de Utilização nº 142/2017, emitido em 20 de junho, de modo a criar um 

único pr´4dio urbano com a área total de 1.125,18m
2
:------------------------------------------------------

1. Prédio urbano atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 

222/20061123, da freguesia de Trigaches e inscrito na União de Freguesias de Trigaches e São 

Brissos sob o artigo 465, com a área total de 504,16m
2
.-----------------------------------------------------

2. Prédio urbano atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 

223/20061123, da freguesia de Trigaches e inscrito na União de Freguesias de Trigaches e São 

Brissos sob o artigo 464, com a área total de 621,02m
2
.-----------------------------------------------------

Da operação de anexação resultará um único prédio com a mencionada área de 1.125,18m
2
, 

com as seguintes confrontações: Norte – travessa pública; Sul – Terrenos de Hermenegildo 

Chinita; Nascente – arruamento público e Poente – Rua do Pisão.---------------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 274)---------------------------------------------- 

 

 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 

 

Requerido por Constança Maltez e Serena Cabrita Neto Advogadas, que pretendendo vender 

o prédio sito na Rua do Sembrano, n
os

 94, 96, 98, 100 e Rua das Portas de Mértola, n
os

 2 e 4, 

em Beja, pelo valor de 81.500,00 €, 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 
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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 275)-------- 

 

 

2.8. – Proposta de alteração do método de seleção a aplicar no âmbito 

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;------- 

 

Atento o conteúdo da 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, datada de 08 de junho de 

2020, apresentada e aprovada em reunião de câmara realizada em 17 de junho de 2020, 

nomeadamente no que se refere ao recrutamento de 1 Assistente Operacional/Pintor para o 

Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM) e de 1 Assistente Operacional/Carpinteiro para a 

Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de Oficinas (DSO-SO), deverá considerar-se a seguinte 

alteração relativamente aos métodos de seleção a aplicar tendo em atenção as carreiras e 

áreas de atividade em que se enquadram os postos de trabalho que se pretendem ocupar:------

Nos termos dos números 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme indicado, a prova de conhecimentos de natureza prática substitui, em ambos os 

concursos, a prova de conhecimentos de natureza escrita constante da proposta inicial de 

abertura dos referidos concursos pelos motivos acima invocados.---------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 276)---------------------------------------------- 

 

 

2.9. – Proposta de aprovação da atualização do protocolo de transportes 

escolares existente entre o Município de Beja e o Externato António 

Sérgio;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Registo nº 3167, de 28 de maio de 2020, do Serviço de Educação – Gestão Escolar, informando 

que em virtude do paralelismo pedagógico do Externato António Sérgio, muitos dos alunos de 

2º e 3º Ciclos frequentam esta instituição pela proximidade da residência em detrimento das 

escolas da cidade. Nesse sentido, o transporte dos alunos é assegurado pelo Externato, 

havendo da parte do Município a comparticipação da despesa.-------------------------------------------

Aproveitando o acordo existente entre o Município e o Externato António Sérgio sugere-se a 

atualização do Protocolo com os valores específicos ao ano letivo 2019/2020, nomeadamente 

9.660,00 €, considerando a interrupção dos transportes escolares decorrente da atual 

pandemia, conforme proposta da instituição.------------------------------------------------------------------

“Primeiro Outorgante – Município de Beja, representado por Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 

Presidente da Câmara Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------

Segundo Outorgante – Externato António Sérgio, representado por Rui Alexandre Crujo 

Gamito dos Santos Ferro, Diretor Pedagógico da instituição.-----------------------------------------------

Entre os Outorgantes supramencionados é firmado o presente Protocolo que será regido pelas 
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seguintes cláusulas:----------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª – O Primeiro Outorgante, como responsável pela competência em matéria de transportes 

escolares, conforme Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro e, ainda, o Decreto-Lei nº 

55/2009, de 2 de março, entrega ao Segundo Outorgante a execução do serviço de transportes 

escolares dos alunos residentes na União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e na União 

de Freguesias de Trigaches e São Brissos que frequentam o Externato António Sérgio;-------------

2ª – O Segundo Outorgante assume a responsabilidade de assegurar os transportes escolares 

aos alunos que frequentam o Externato António Sérgio e residam na União de Freguesias de 

Santa Vitória e Mombeja, bem como na União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, 

recebendo do Primeiro Outorgante uma verba no valor de 9.660,00 € referente ao ano letivo 

2019/2020 (setembro de 2019 a junho de 2020);------------------------------------------------------------------

3ª – O Segundo Outorgante fica ainda responsável por garantir todos os meios necessários 

para que o transporte se efetue em condições de segurança, bem como zelar pelo 

cumprimento dos horários escolares, não tendo os alunos quaisquer encargos com o referido 

transporte;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4ª – No caso de não cumprimento das obrigações previstas neste Protocolo, por razões 

imputáveis a uma das partes que não resultem de motivos de força maior, pode a outra parte 

resolver o presente Protocolo;-------------------------------------------------------------------------------------

5ª – O presente protocolo vigorará durante o ano letivo 2019/2020, caso não seja solicitada a 

denúncia dentro das normas previstas na cláusula anterior;-----------------------------------------------

6ª – Qualquer alteração ao presente protocolo assumirá a forma escrita e será subscrita pelos 

outorgantes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todas as situações não contempladas no presente Protocolo serão analisadas pelos seus 

subscritores.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 277)---------------------------------------------- 

 

 

2.10. – Pedido de apoio;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, um apoio no 

fornecimento de refeições aos elementos do Corpo de Bombeiros de Beja que integram o 

Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 2020 e que contribuem, durante os níveis de 

empenhamento reforçado III e IV, com um dispositivo permanente de duas equipas, num total 

de sete bombeiros, no âmbito do Plano Operacional Municipal que operacionaliza o Plano 

Municipal de Defesa de Florestas Contra Incêndios.----------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de três mil, cento e catorze euros e 

dezasseis cêntimos, sendo que novecentos e noventa e seis euros e sessenta e seis cêntimos 

serão para o Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança e dois mil, cento e 

dezassete euros e cinquenta cêntimos serão para a Caixa Social e Cultural dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Beja.(Deliberação nº 278)------------------------------------------------------------- 

 

 

2.11. – Proposta de aprovação da lista definitiva das candidaturas à 

atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior do Município 

de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presente a ata nº 3 da reunião do júri para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 

superior do Município de Beja de famílias numerosas e carenciadas:------------------------------------

“Aos 18 dias de junho de 2020, reuniu pelas nove horas, no Edifício Administrativo do Parque 

de Feiras e Exposições de Beja, o júri nomeado para atribuição de bolsas de estudo a alunos do 

ensino superior do Município de Beja de famílias carenciadas ou numerosas, no ano letivo 
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2019/2020, constituído pelo Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Nuno Filipe 

Pancada, o responsável pelos serviços de Educação, José Miguel Martins e a Técnica da Divisão 

de Desenvolvimento e Inovação Social, Carla Santos, em conformidade com o despacho 

Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, datado de 17 de janeiro de 2020.----------------

Decorrido o período de audiência dos interessados foi rececionada uma reclamação, 

relativamente à candidata: -----------------------------------------------------------------------------------------

1 – Daniela Filipa da Silva Varela, candidatura nº 7.-----------------------------------------------------------

Analisada a reclamação, relativamente à candidata identificada, entende o júri prestar os 

seguintes esclarecimentos: -----------------------------------------------------------------------------------------

A candidata apresenta um RMPC de 473,57 €, valor esse superior ao IAS para o ano 2020, 

encontrando-se por isso excluída nos termos da alínea a), do artigo 13º, do Regulamento;-------

A candidata pode consultar o seu processo em qualquer altura, bastando para o efeito que o 

solicite junto do Serviço de Educação.----------------------------------------------------------------------------

Relativamente à não indicação na lista provisória do RMPC dos/as candidatos/as excluídos/as, 

foi adotado o mesmo procedimento do ano anterior, uma vez que, com exceção dos/as 

candidatos/as excluídos/as nos termos das alíneas a), e) e g), não é efetuado qualquer cálculo, 

já que estas candidaturas são automaticamente excluídas nos termos do Regulamento.----------

O júri constatou que, conforme emails em anexo e que fazem parte integrante desta ata, 

deram entrada em tempo útil nos servidores de email da Câmara mais duas candidaturas e 

que as mesmas ficaram retidas nestes. Após contatos com o Serviço de Informática e 

confirmação dos factos, entendeu o júri considerar as candidaturas, as quais se reportam às 

candidatas, Ana Margarida Figueira Lampreia e Inês de Vasconcelos Rita dos Santos Torres, 

pelo que foram as mesmas integradas na lista de candidatos/as e ordenadas em 25º e 26º 

lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisadas as candidaturas, verifica-se que as mesmas estão em conformidade com o 

Regulamento, pelo que posicionadas as candidatas, as mesmas ocupam o 3º e o 5º lugar da 

listagem para atribuição de bolsas de estudo.------------------------------------------------------------------

No que respeita à candidata Mariana Santos Martins Barão, candidatura nº 16, cuja atribuição 

da bolsa de estudo, se encontrava condicionada “à apresentação de declaração da Segurança 

Social comprovativa da realização dos respetivos descontos/remunerações, relativa ao ano de 

2018, de acordo com o artigo 7º, nº 2 do Regulamento”, verificou-se que a candidata não 

procedeu à entrega da mesma. Contudo, considerando que o documento solicitado, não 

integra valores passíveis de influenciar o cálculo para efeitos de atribuição da bolsa de estudo, 

considerando que a manutenção da candidata em lista de atribuição de bolsas, não exclui 

nenhum dos/as candidatos/as já admitidos/as e posicionados/as, deixa-se à consideração da 

Câmara Municipal atribuir a bolsa de estudo no valor de 900,00 € à candidata, ocupando a 

mesma o 7º lugar da lista de atribuição. ------------------------------------------------------------------------

Terminada a análise das reclamações, considerando as candidaturas aceites e devidas 

alterações no posicionamento de ordenação dos/as candidatos/as, propõe-se a aprovação da 

lista definitiva das candidaturas, nos termos do artigo 14º, do Regulamento em vigor e 

publicitada nos termos do artigo 20º.----------------------------------------------------------------------------

Lista Definitiva:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ordenação Candidato/a 
N.º 

Inscrição 
RMPC 

Família 

Numerosa 

Valor da 

Bolsa 
Situação 

1 Max Nobre Supelnic 3 28,07 € Não 900,00 € Atribuída 

2 Daniel Alexandre Sobral Eloio 11 67,06 € Não 900,00 € Atribuída 

3 Ana Margarida Lampreia Figueira 25 147,54 € Não 900,00 € Atribuída 

4 Beatriz Balcinha Charrua 6 182,07 € Não 900,00 € Atribuída 

5 

Inês de Vasconcelos Rita dos 

Santos Torres 26 192,46 € Não 
900,00 € 

Atribuída 

6 Cinthia Candeias Di Nunzio 18 217,18 € Não 900,00 € Atribuída 
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a)Excluída, de acordo com o artigo 13º, alínea a), do Regulamento, RMPC superior ao valor do 

IAS;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Excluído, de acordo com o artigo 1º, do Regulamento, não é considerada a candidatura, 

atendendo a que o curso frequentado, não confere grau de licenciado, conforme Decreto-Lei 

nº 43/2014, de 18 de março;----------------------------------------------------------------------------------------

c) Excluída, de acordo com o artigo 1º, do Regulamento, uma vez que a candidata não reside 

no concelho de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Excluída, de acordo com o artigo 23º, alínea b), do Regulamento, candidatura fora do prazo;  

e) Excluído de acordo com o artigo 6º, nº 1, alínea c), conjugado com o nº 3, alínea c), do artigo 

7º, do Regulamento, atendendo a que o documento apresentado não reflete o 

aproveitamento escolar no ano letivo anterior;----------------------------------------------------------------

f) Excluída, de acordo com o artigo 7, números 2 e 3.--------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 

que vai ser assinada por todos os elementos do júri.”--------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

279)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 120, relativo ao dia trinta de 

junho de dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete euros e sessenta e sete 

cêntimos, sendo dois milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e um euros e 

quarenta e quatro cêntimos de operações orçamentais e trezentos e noventa e quatro mil, 

cento e cinquenta e seis euros e vinte e três cêntimos de operações não orçamentais.-----------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 Mariana Santos Martins Barão 16 227,74 € Sim 900,00 € Atribuída 

8 Vasco Brazil das Mercês 8 236,32 € Não 900,00 € Atribuída 

9 Ana Rita Pereira Costa 14 288,48 € Não 900,00 € Atribuída 

10 João Pedro Palma Carvalho 2 315,96 € Não 810,00 € Atribuída 

11 Luis Filipe Casaca Cruz 15 331,76 € Não 810,00 € Atribuída 

12 Ana Sofia Rosa Ramos 23 335,45 € Sim 810,00 € Atribuída 

13 Igor Alexandre Coelho dos Santos 13 368,21 € Não 810,00 € Atribuída 

14 Raquel Filipa Gonçalves Rosa 9 382,62 € Não 810,00 € Atribuída 

15 Rodrigo Miguel Chinita Pereira 21 583,10 € Sim 344,97 € Atribuída 

---- Daniela Filipa da Silva Varela 7  ----  ---- a) Excluída 

---- Joana Isabel Correia Martins 17  ----  ---- b) Excluída 

---- Leonardo Miguel Candeias Bexiga 10  ----  ---- b) Excluído 

---- 

Magda Filipa Mendonça 

Pimentinha 5  ----  ---- b) Excluído 

---- Mariana Brinca Guerreiro 1  ----  ---- a) Excluída 

---- Mariana Luísa Fernandes Neves 24  ----  ----- d) Excluída 

---- 

Marta Sofia de Oliveira Cruz 

Canena 4  ----  ---- a) Excluída 

---- Natacha Isabel Lourenço Damião 22  ----  ---- f) Excluída 

---- 

Patrícia Isabel Freitas Alves Sousa 

Lagoas 12  ----  ---- a) Excluída 

---- Pedro Filipe Chinita Pereira 20  ----  ---- e) Excluído 

---- Rute Marlene Lacão 19  ----  ---- c) Excluída 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 

Por motivos de anomalia técnica no equipamento de gravação não foi possível registar 

qualquer intervenção, pelo que todas as questões podem ser novamente colocadas nas 

reuniões seguintes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 dezassete 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

 

 

 

 

 

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 05 

de agosto de 2020 
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