
 
 

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 dezanove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a dezasseis de setembro 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, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Drª Paula Cristina 
Madeira Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------
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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos dando a palavra ao vereador Luís 
Miranda que solicitou a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, nomeadamente a 
aprovação da Operação de Reabilitação Urbana do Flávio dos Santos para submeter à 
Assembleia Municipal, proposta aceite por todos os presentes.------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 18/2020;------------------------------------------- 

 
Tendo em conta que por motivos de anomalia técnica no equipamento de gravação não foi 
possível registar qualquer intervenção relativa à reunião a que se reporta a ata em epígrafe, os 
vereadores da CDU propuseram que fossem enviadas as questões/intervenções efetuadas para 
que o executivo em permanência possa responder e para inclui-las na ata em questão 
reconstituindo-se assim a mesma dentro do possível.------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou ainda que o equipamento estava a 
funcionar normalmente e foi já durante a intervenção de um munícipe no período de 
intervenção do público que surpreendentemente se apagou e pior que isso tudo o que estava 
a ser gravado não ficou guardado, pelo que passará a haver dois equipamentos a registar as 
reuniões no sentido de evitar estas situações.----------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou o vereador Vítor Picado que ainda não foi possível 
reunir os dados relativos aos valores entretanto recebidos de dívidas, nomeadamente de 
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habitação social, uma vez que este trabalho, para ser exato, convém ser cruzado com a Divisão 
Administrativa e Financeira que tem tido o seu Chefe de férias.------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou, sobre reserva, que lhes fossem enviados os dados, 
relativamente às candidaturas e decisões do PEAC.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado informou que pretende dirigir-se ao Gabinete de Recursos Humanos 
para ter acesso às atas finais dos júris dos concursos para chefias de divisão, uma vez que as 
mesmas não são públicas, pelo que pediu ao executivo que pudesse avisar o serviço para este 
efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, solicitou a colaboração do vereador Vítor Picado e perguntou o 
que é que ele lhe pode dizer relativamente à habitação sita na Rua da Mouraria, nº 16, em 
Beja. Referiu que lhe dirige esta questão porque era ele que tinha o pelouro da ação social e 
obras no mandato anterior, era ele que estava na posse das chaves e geria o processo das 
chamadas casas de função e porque depois de ter pedido informação aos serviços foi-lhe dado 
conhecimento que efetivamente a habitação é propriedade do município, existe uma ata da 
escritura efetuada em 2012, foi remodelada e toda mobilada e em julho de 2017 entregue a 
um funcionário da empresa Nicolau Breyner que estava a fazer um trabalho para a Câmara 
Municipal, contudo, não existe nenhum contrato de comodato ou arrendamento. Ora 
confrontada com esta informação, ficou naturalmente indignada porque enquanto executivo 
não sabem de nada, não sabem quem lá está, no local verificou-se que a fechadura foi 
mudada, a água e luz é a autarquia que paga e portanto gostaria de saber, se fosse possível, se 
o senhor vereador lhe consegue dar esta informação na próxima reunião de câmara para 
agirem em conformidade, referindo o vereador Vítor Picado que iria consultar os seus 
apontamentos para poder ter alguma resposta.--------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, sem se referir a esta situação em concreto, pensa que tudo o que 
possa envolver nomes de pessoas não deve ser tratado em reunião de câmara, ou seja, uma 
eventual questão que lhe dirijam e que ela até saiba o nome da pessoa que esteja implicada 
neste ou naquele ato, naturalmente que não será numa reunião pública que divulgará a 
identidade dessa pessoa, aliás, até fica um pouco surpreendida com a questão uma vez que a 
senhora vereadora até é uma grande defensora do sigilo não partilhando às vezes alguns 
dados pessoais com os próprios vereadores e, portanto, desse ponto de vista, quis deixar esta 
nota sobre questões desta natureza, que sendo legítimas, poderão ser resolvidas com um 
telefonema ou um email, não colocando em causa dados que não podem ser públicos, disse.--- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, disse não ter referido qualquer nome de pessoas, falou de um 
funcionário de uma certa empresa que inclusivamente e infelizmente quem lhe deu o nome já 
faleceu em 2016, portanto, considera ser este o local adequado para colocar uma questão 
desta natureza uma vez que se trata apenas de um pedido de colaboração e também por ser 
uma questão de gestão da coisa pública, pelo que necessitam de perceber, se não há um 
contrato de comodato nem de arrendamento, o que é que se passou e quem é que está numa 
habitação que é propriedade do Município. Naturalmente que se o vereador se recordar quem 
é a pessoa em causa não precisa de identificá-la na reunião, basta dar a informação 
posteriormente, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário, acrescentou que só levantou a questão precisamente por a mesma 
ter sido colocada pela vereadora Marisa Saturnino que tão preocupada sempre tem sido em 
facultar dados ao executivo em regime de não permanência e por ter referido que este é um 
assunto que tem de ser tratado em reunião de câmara, porque na sua opinião até existem 
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determinados assuntos que podiam ser aligeirados de outra forma sem prejuízo de estarem a 
cumprir as suas obrigações e deveres como eleitos, disse.-------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, referiu que sempre disse que os vereadores em regime de não 
permanência como eleitos que são, têm direito à informação, agora se os dados forem 
divulgados numa rede social ou algo que se pareça a responsabilidade é de quem pratica a 
ação, portanto, da sua parte, nunca se recusou em facultar a informação e aquilo que sempre 
tem dito é que terá de haver cuidado tendo em conta a Lei de Proteção de Dados, disse.--------- 
 
Não havendo m ais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.----------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Urbana do 

Flávio dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5665, de 15 de setembro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo terminado o período de discussão pública do PERU sem que se tivesse 
registado qualquer sugestão ou reclamação e tendo sido solicitado o parecer do IHRU que não 
é no entanto vinculativo de acordo com o artigo 17º do regime jurídico da reabilitação urbana, 
estão reunidas as condições para que o programa possa ser aprovado pela Assembleia 
Municipal por proposta da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

339)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do relatório de apreciação do resultado de 

discussão pública do PIER da Mingorra;----------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5627, de 14 de setembro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que não se tendo registado qualquer sugestão ou reclamação na sequência do 
período de discussão pública a que esteve sujeito este PIER, e que terminou no passado dia 11 
de setembro, onde foram vertidas todas as recomendações das entidades que o 
acompanharam e que emitiram no final parecer favorável, encontra-se o mesmo em condições 
de ser aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

340)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação do relatório de apreciação do resultado de 

discussão pública do PIER da Vila Galé;----------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5626, de 14 de setembro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que não se tendo registado qualquer sugestão ou reclamação na sequência do 
período de discussão pública a que esteve sujeito este PIER, e que terminou no passado dia 11 
de setembro, onde foram vertidas todas as recomendações das entidades que o 
acompanharam e que emitiram no final parecer favorável, encontra-se o mesmo em condições 
de ser aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.--------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

341)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de projeto de execução e restantes peças 

do procedimento com vista à abertura de concurso público;----------------------- 

 
Registo nº 5593, de 11 de setembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento, 
que constituem documento anexo número um e fazem parte integrante da presente ata, com 
vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada que prevê a reabilitação 

do troço da Estrada Municipal 529 entre Mina da Juliana e Santa Vitória. Como previsto no nº 
1 do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão de contratar pela ausência de recursos próprios 
para a realização de uma obra destas características e com esta dimensão.---------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 765.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução deste 
projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00€ e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes reside no facto de se tratar de uma obra a 
executar de forma contínua e que importa considerar como um todo em termos técnicos e até 
de obrigações de garantia, sendo que a sua separação poderia causar graves inconvenientes à 
entidade adjudicante. O critério de adjudicação das propostas é o da proposta 
economicamente mais vantajosa e encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de 
concurso. O prazo de execução da empreitada será de 180 dias.-----------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: António Manuel Coelho Fialho (Engº);------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº);------------------------------------
Cláudio Manuel Martins Tavares (Tec. Const. Civil);-----------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Francisco José Martins Lança (Engº);------------------------------------------------------
Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);----------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º. Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica 
SaphetyGov, propõe-se a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís 
Barriga, Cláudio Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante 
para a comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 342)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público;------- 

 
Registo nº 4855, de 10 de setembro de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que a criação de equipamentos de serviços permite potenciar a cidade como um 
fornecedor de serviços não só ao concelho de Beja como a toda a região permitindo assim, 
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afirmar a estratégia de centralidade da cidade de Beja num contexto regional.----------------------
Um dos óbices que tem vindo a ser detetados no aparecimento de promotores que possam 
desenvolver novas iniciativas tem sido a disponibilidade de terenos e o alto custo que os 
disponíveis, tem vindo a ser apresentados no mercado imobiliário.--------------------------------------
Julga-se assim que é de todo o interesse a intervenção do Município como regulador do 
mercado disponibilizando terrenos para alienação e permitindo assim o aparecimento de 
novos investimentos na área dos serviços.----------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se que o Município possa proceder à abertura de um concurso público para 

alienação de um lote de terreno, destinado à construção de edifício de serviços, localizado 

na Rua D. José Patrocínio Dias – Lote 2, em Beja. Para esse efeito e conforme o estabelecido 
na legislação que regula a venda de bens da esfera pública foi promovida a elaboração de 
avaliação por perito externo na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Com base na 
avaliação efetuada, propõe-se que o preço base da alienação seja fixado em 400.00,00 €.--------
Por forma a garantir a transparência da alienação proposta e abertura à concorrência e 
considerados os valores propostos para o preço base, propõe-se que a mesma seja feita por 
concurso público e que sejam aprovadas as peças do procedimento, programa de concurso, 
caderno de encargos e plantas, que constituem documento anexo número dois e fazem parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa com 
base nos critérios definidos no programa de concurso e caderno de encargos.-----------------------
Propõe-se nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais Efetivos: Teresa Costa e Ana Teresa;--------------------------------------------------------------------
Vogais Suplentes: Ana Bela Correia e Margarida Duarte.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 343)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4853, de 10 de setembro de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que a criação de equipamentos de serviços permite potenciar a cidade como um 
fornecedor de serviços não só ao concelho de Beja como a toda a região permitindo assim, 
afirmar a estratégia de centralidade da cidade de Beja num contexto regional.----------------------
Um dos óbices que tem vindo a ser detetados no aparecimento de promotores que possam 
desenvolver novas iniciativas tem sido a disponibilidade de terenos e o alto custo que os 
disponíveis, tem vindo a ser apresentados no mercado imobiliário.--------------------------------------
Julga-se assim que é de todo o interesse a intervenção do Município como regulador do 
mercado disponibilizando terrenos para alienação e permitindo assim o aparecimento de 
novos investimentos na área dos serviços.----------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se que o Município possa proceder à abertura de um concurso público para 

alienação de um lote de terreno, destinado à construção de edifício de serviços, localizado 

na Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey – Lote E2, em Beja. Para esse efeito e 
conforme o estabelecido na legislação que regula a venda de bens da esfera pública foi 
promovida a elaboração de avaliação por perito externo na Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários. Com base na avaliação efetuada, propõe-se que o preço base da alienação seja 
fixado em 400.00,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Por forma a garantir a transparência da alienação proposta e abertura à concorrência e 
considerados os valores propostos para o preço base, propõe-se que a mesma seja feita por 
concurso público e que sejam aprovadas as peças do procedimento, programa de concurso, 
caderno de encargos e plantas, que constituem documento anexo número três e fazem parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa com 
base nos critérios definidos no programa de concurso e caderno de encargos.-----------------------
Propõe-se nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vogais Efetivos: Teresa Costa e Ana Teresa;--------------------------------------------------------------------
Vogais Suplentes: Ana Bela Correia e Margarida Duarte.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 344)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado por LARUSDESIGN – Artigos para construção e equipamentos, Ldª, a prorrogação do 
prazo de execução referente à empreitada de Sinalização – Cidades que se Contam e cujo 
termo verificar-se-á dia 30 de setembro de 2020.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 345)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Custódia Gomes da Lima, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Infante 
D. Henrique, nº 6, em Beja, pelo valor de 75.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 346)-------- 
 
Requerido por Custódia Gomes da Lima, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Infante 
D. Henrique, nos 8 e 10, em Beja, pelo valor de 225.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 347)-------- 
 
Requerido por Sandra Maria da Silva Paulino, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Natália Correia, nº 21, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 103.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 348)-------- 
 
 

2.8. – Ampliação do Canil/Gatil Intermunicipal – Transferência de verba 

para a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;------ 
 
O vereador Luís Miranda deu conhecimento do mapa com a imputação do investimento pelos 
municípios, por anos, na sequência do concurso público para ampliação do canil/gatil e que no 
caso de Beja corresponde a 35.585,89 € + IVA, repartidos da seguinte forma:-------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………... 20.995,67 € + IVA 
2021 ………………………………………………………………………………………………….............. 14.590,21 € + IVA 
Em 2021, aquando da conta final da empreitada, será apresentado o valor final do 
investimento, tendo em conta alguns trabalhos imprevistos que se possam vir a realizar.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 349)---------------------------------------------- 
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2.9. – Propostas de atribuição de subsídios;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5635, de 14 de setembro de 2020, do Serviço de Desporto, propondo, na sequência 
das informações, aprovadas por deliberação de 04 de março e 22 de abril de 2020, e 
atendendo ao contexto excecional de pandemia, que gerou dificuldades acrescidas ao 
associativismo desportivo, não só em termos sociais e económicos, como também em termos 
desportivos, a aprovação de um apoio suplementar no âmbito do Programa de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo 2020. Os valores considerados são os equivalentes, em 
termos percentuais, ao valor apurado pela soma das duas tranches anteriores, mas agora 
aplicado ao valor de 20.000,00 €, conforme mapa que constitui documento anexo número 

quatro e faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 350)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 5637, de 14 de setembro de 2020, do Serviço de Desporto, informando que o Clube 

Desportivo e Recreativo Salvadense realizou um conjunto de intervenções de manutenção e 
beneficiação do Campo de Jogos Terra do Pão, dando resposta a algumas lacunas estruturais, 
em termos de salubridade e conforto, que penalizam a realização de prática desportiva nesta 
instalação. Sendo o Campo propriedade do Município e atendendo à importância deste 
investimento para as atividades desportivas, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 
1.000,00 € para fazer face não só às despesas inerentes como também e à instalação de wc’s 
de apoio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 351)---------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado considerou este valor manifestamente insuficiente uma vez que o 
clube tem estado a fazer um conjunto de investimentos num espaço que é propriedade do 
Município de Beja pelo que apelou a que se pudesse fazer um esforço e aprovar aqui uma 
verba suplementar para fazer face aos consumíveis utilizados nestas intervenções.----------------- 
 
Registo nº 5633, de 14 de setembro de 2020, do Serviço de Desporto, informando que o Clube 

de Bilhar de Beja, efetuo um investimento na ordem dos 3.000,00 €, nomeadamente em 
bilhares, panos e tacos, que permitiu organizar uma prática com caráter regular no âmbito da 
sua prática desportiva federada e não federada. Atendendo à importância deste investimento 
para uma oferta desportiva do concelho e tendo em conta as participações regulares no 
âmbito federado, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 800,00 €.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 352)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de reabilitação na sequência da pena de demissão 

aplicada;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 14 de setembro de 2020, do Gabinete de Recursos Humanos, dando 
conhecimento que o requerente, Francisco Miguel Rodrigues Cavaco, encontra-se posicionado 
em 22º lugar, ex aequo, na lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum para ocupação de doze postos de trabalho de Assistente 
Operacional/Cantoneiro de Limpeza, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. Tendo em atenção os respetivos postos de trabalho que se 
destinam a ser ocupados e considerando a respetiva reserva de recrutamento e que o 
requerente é um dos candidatos da referida lista cuja posição permite que ocupe um dos 
postos de trabalho vagos, tornou-se necessário obter um parecer jurídico quanto à 
possibilidade de o requerente poder celebrar contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com o Município de Beja, atendendo a que o mesmo já esteve 
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integrado no então designado “quadro de pessoal” deste Município, tendo-lhe sido aplicada 
em 24 de julho de 2002, na sequência de procedimento disciplinar, a pena de demissão.---------
Seguidamente transcreve-se o teor da respetiva informação jurídica, no que respeita aos 
efeitos da aplicação da pena de demissão:----------------------------------------------------------------------
“ Há necessidade de o interessado apresentar um pedido de reabilitação ao abrigo do disposto 
no artigo 240º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), a que deve juntar os 
meios de prova adequados para provar a sua boa conduta, por já ter decorrido o lapso 
temporal previsto no artigo 85º do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de janeiro (6 anos sobre a 

aplicação da pena), já revogado, e bem assim o lapso temporal previsto no atual artigo 240º, nº 
3 da LGTPP (3 anos sobre a aplicação da pena).--------------------------------------------------------------------
De acordo com o artigo 240º, nº 2  do LGTFP, a reabilitação é concedida a quem a tenha 
merecido pela sua boa conduta.-----------------------------------------------------------------------------------
A apreciação dessa boa conduta insere-se no poder discricionário da Administração, no 
entanto, deve ter sempre presente a gravidade da pena aplicada.---------------------------------------
A ser concedida a reabilitação, esta não implica a reconstituição da situação jurídico-funcional 
anterior e nem o pagamento de quaisquer indemnizações, mas deve ser registada no processo 
individual do trabalhador.-------------------------------------------------------------------------------------------
Querendo isto dizer que, se for concedida a reabilitação o interessado pode candidatar-se a 
um novo procedimento concursal e se for admitido, celebrar um novo contrato de trabalho 
com o Município e continuar a exercer funções públicas.”--------------------------------------------------
Em face do exposto, remete-se a presente informação acompanhada do pedido de reabilitação 
do requerente para efeitos de decisão do órgão executivo.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 353)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Rendas das concessões da Câmara Municipal de Beja – Proposta 

de 50% de redução até final do ano 2020;------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que como é público, por unanimidade 
em deliberação da Câmara Municipal, foram isentos todos os concessionários municipais 
durante 6 meses (de abril a setembro), e agora o que se propõe é reduzir em 50% as rendas 
municipais a pagar durante os meses de outubro, novembro e dezembro, com base na 
informação que serviu de suporte à concessão das isenções.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 354)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços 

Municipais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a relação de trabalhadores do Município, trabalhadores da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, Juntas e Uniões de Freguesia e BVB, propostos 
para atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano de 2020, que constitui 
documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 355)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de parecer;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo INFARMED, I.P., a emissão de parecer do Município de Beja, ao abrigo dos 
artigos 87º nº 1 e 88º nº 1 do CPA, sobre o pedido de transferência de instalações da farmácia 
abaixo indicada para concelho limítrofe, solicitado ao abrigo do artigo 20º da Portaria nº 
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352/2012, de 30 de outubro e artigo 2º da Lei nº 26/2011, de 16 de junho, de modo a que 
possam emitir juízo técnico sobre o peticionado, nos termos do artigo 26º/2 do Decreto-Lei nº 
307/2007:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farmácia Singa, sita na Rua 5 de Outubro, nº 12, em Ferreira do Alentejo e Canhestros, 
concelho de Ferreira do Alentejo;---------------------------------------------------------------------------------
Para: Avenida Ramiro Correia, nº 12, Cv 01, freguesia de Santiago Maior e São João Batista, 
concelho de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.(Deliberação nº 356)------------------------ 
 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 175, relativo ao dia quinze de 

setembro de dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------------- 

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

e noventa e seis mil, novecentos e vinte euros e setenta e dois cêntimos, sendo dois milhões, 

novecentos e quatro mil, cento e setenta euros e oitenta e nove cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e nove euros e oitenta e 

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

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

 
O munícipe Hélder Parrinha deu conhecimento de dois sinais de informação de Hospital, um 
no cruzamento da Rua António Covas Lima, outro no cruzamento da Rua Marques da Costa 
com sensivelmente três metros de distância entre ambos. A Engª Goreti, que aliás é quem 
manda na Câmara Municipal, sempre mandou e continua mandar, porque por exemplo, no 
caso dos abrigos de passageiros, mandou desfazer tudo para recuá-los 4cm, situação que até 
levou o encarregado da obra a mandar um palavrão, não contente com isto mandou colocar 
outro sinal mais visível mas que faz exatamente o mesmo serviço que o outro que já lá estava. 
A calçada está deteriorada devido à montagem dos abrigos e inclusivamente já caiu lá uma 
senhora que teve de ser assistida no Hospital.-----------------------------------------------------------------
Referiu ainda que já aqui tinha solicitado para se deslocar o sinal de cargas e descargas para 
frente do café, porque além de ser ali que ele faz falta, a rua já perdeu com isto e com os 
abrigos quatro lugares de estacionamento, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou relativamente à sinalética que 
naturalmente não a conhece toda, por vezes repara nalguma inadequada e procura mandar 
corrigi-la, mas os sinais referidos na Rua António Covas Lima não sabe. Quanto ao 
estacionamento de cargas e descargas na zona da papelaria o mesmo irá manter-se, situação 
com a qual o munícipe referiu não concordar uma vez que considera que esse lugar deveria 
estar junto do café e não ali porque, para além de retirar mais um lugar de estacionamento na 
zona, não lhe parece que faça falta apenas para descarregar tabaco.------------------------------------
O senhor Presidente acrescentou que a informação que tem é que os veículos de cargas e 
descargas fazem-no informalmente ao lado do café e que a proprietária da papelaria pede 
insistentemente e implora que a câmara não retire o lugar sob pena de poder ter de encerrar o 
estabelecimento, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Nascimento Silva, residente na Salvador Allende, nº 6, r/c frente, em Beja, expôs 
uma situação da qual está a ser alvo, nomeadamente, de intoxicação com gases de 
esquentador e cheiros provenientes do andar de cima que entram para a sua habitação uma 
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vez que não conseguem evacuar pela chaminé porque esta foi parcialmente tapada quando o 
prédio foi intervencionado.------------------------------------------------------------------------------------------
Da queixa que fez aos serviços, recebeu um ofício assinado pela senhora vereadora do 
pelouro, a exigir de acordo a Lei, a instalação de um exaustor. Questionou onde é que ia 
instalar um exaustor? Na cozinha? E nos outros espaços? Coloca estas exclamações porque os 
gases acumulam-se dentro da sua casa, já teve de ser assistido no Hospital com princípio de 
envenenamento e se não acreditarem naquilo que está a dizer que se desloquem ao local 
neste instante porque a senhora está a fazer aquilo que não devia e que a Câmara Municipal já 
devia ter proibido, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, deixou um ultimato que se até segunda-feira o problema não estiver 
resolvido vai haver um crime, porque para dormir tem que encostar a cabeça à janela para 
receber o ar que vem da rua, a carta que enviou aos serviços é bem explicita ao contrário da 
que recebeu que é ridícula, dito por uma advogada, pelo que pediu por tudo que resolvam a 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi tomado nota da situação para averiguar.------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 
e trinta 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 uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 07 de outubro de 2020 


		2020-10-12T09:40:26+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2020-10-16T14:59:48+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




