
 
 

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 cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

três de março do ano dois mil e vinte e um;---------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu por videoconferência, 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, 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 da seguinte forma:--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 4/2021;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 4/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezassete de fevereiro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 71)----------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário começou por perguntar, como já vem sendo hábito, relativamente 
aos últimos dados da COVID-19 no Concelho de Beja.---------------------------------------------------------
Em seguida, sobre uma matéria que já foi abordada algumas vezes, nomeadamente a questão 
dos migrantes, e na sequência das notícias que vieram a público sobre a situação degradante 
em que estas pessoas se encontram, perguntou se este eco chegou à Câmara Municipal 
através da Associação SOLIM ou outra associação e que esforços se têm desenvolvido junto das 
entidades da Administração Central, que também têm uma responsabilidade importante na 
resolução destas questões que se têm agravado, disse.----------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou relativamente à COVID-19 que à data 
de hoje existem 57 casos ativos no Concelho de Beja, não há conhecimento de qualquer surto 
em instituições, e que a vacinação se iniciou na passada quarta-feira no Pavilhão Municipal 
João Serra Magalhães com a inoculação de 864 pessoas, decorrendo a mesma entre as 
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quartas-feiras e domingos com interrupções expetáveis de dois dias por semana sempre que 
as vacinas cheguem no prazo estipulado.------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que, no âmbito da Subcomissão Distrital de Proteção Civil, é intenção desativar a 
estrutura de retaguarda da Base Aérea nº 11, que desde quinta-feira não tem qualquer utente, 
mas não o querem fazer já sem previamente comunicar este facto ao Secretário de Estado e 
também ouvir a sua opinião.----------------------------------------------------------------------------------------
O Hospital José Joaquim Fernandes às 00:00 horas tinha 12 pessoas com COVID-19 internadas, 
10 em enfermaria e 2 na Unidade de Cuidados Intensivos, disse.----------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que, ainda sem análises muito pormenorizadas, neste 
momento já têm dados concretos, provenientes do Projeto “Rostos Com Futuro” entre a 
Câmara Municipal e a Cáritas Diocesana de Beja, mas também da Associação SOLIM, da 
Associação ESTAR do SEF e da ACT, que foram discutidos numa reunião, sexta-feira passada, 
com a Secretária de Estado para a Integração e Migrações, portanto, centralmente tem havido 
algum feedback da situação vivida no Concelho de Beja. Estas reuniões têm sido periódicas, 
sendo a próxima dia 12 de março.---------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, e a par daquilo que informou na Assembleia Municipal, estamos na fase de 
diagnóstico para se poder aprofundar esta realidade e intervir sobre aquilo que efetivamente 
se conhece de forma mais eficaz no terreno independentemente do que vai sendo noticiado e 
da articulação que se faz com as associações referidas.-----------------------------------------------------
Acrescentou ainda que há situações que causam alguns entraves, desde logo a ausência de 
legislação neste âmbito, e que a Câmara Municipal não fiscaliza em termos de condições de 
trabalho, portanto, é em articulação que poderá haver um melhor acompanhamento.-----------
Disse ainda que é através do Projeto “Rostos com Futuro”, da ACT e da Associação ESTAR que 
mais conhecimento tem deste tipo de situações.-------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado solicitou, há semelhança do que tem feito nos anos passados, a 
listagem com os ajustes diretos simplificados do ano 2020 e as atas dos concursos para chefias 
de divisão que não consultou por não estarem disponíveis no processo.-------------------------------
Em seguida, na sequência de um contato que recebeu de uma senhora, Maria Antónia 
Carvalho, gostaria de perceber o que se passa relativamente a um processo que se arrasta 
desde 2018 e que através de um auto de vistoria a Câmara Municipal informa claramente que 
a pessoa está a ser lesada pelo facto de existir uma obra cuja impermeabilização não terá sido 
executada adequadamente e que lhe está a causar graves problemas na sua habitação. A 
Câmara Municipal, desde 2018, tem intimado frequentemente o outro interveniente para 
fazer as obras necessárias, dando sempre mais 30 dias e entretanto deixou de responder à 
queixosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último e passado um ano sobre a escritura para construção do hospital privado perguntou 
se o Grupo já apresentou os projetos de arquitetura e especialidades.---------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, registou o pedido da documentação solicitada.-----------------------------
Relativamente ao caso apresentado referiu que o conhece e que se trata de um conflito entre 
particulares. A impermeabilização foi executada, os técnicos não conseguem decifrar a origem 
do problema e portanto a pessoa, no caso, tem de recorrer ao Tribunal e servir-se das vistorias 
feitas pela Câmara Municipal que não tem possibilidade de se substituir aos particulares 
quando as obras dizem apenas respeito aos mesmos.-------------------------------------------------------
Relativamente ao hospital privado informou que tem sido apresentadas várias propostas, têm 
sido solicitados vários pareceres a entidades externas e entretanto houve alteração na 
administração do Grupo o que poderá ter conduzido a um maior atraso, contudo, o processo 
está em curso mas não tem desenvolvimentos significativos que se possam apresentar, disse.-- 
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Foi ainda dito pelo vereador João Rocha sobre a questão dos migrantes que, na sua opinião, a 
Câmara Municipal deveria ter um papel proactivo para integração dos mesmos, porque eles 
contribuem para a riqueza da região, aliás, muitos deles estão organizados e enraizados e era 
dentro disto que se devia atuar sendo uma forma também de perceber os problemas. Por 
outro lado, sendo muitas das produções agrícolas sazonais, já começa a haver culturas o ano 
todo e portanto esta integração deveria ser bem planeada em vez de se andar apenas à 
procura da desgraça.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino disse que é isso mesmo que se está a tentar fazer para atuar 
melhor neste Plano Municipal de Migrantes, ou seja, dentro deste projeto foi criada uma 
Comissão Local para a Interculturalidade onde serão agregadas diversas entidades que atuam 
nesta área no sentido de posteriormente recolher contributos e perceber como é que esta 
integração pode ser feita porque realmente o ideal será que as pessoas estejam integralmente 
incluídas, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria;------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Beja e a Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Baleizão – Projeto “Recuperar a Memória”, que constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata, e que tem como 
objetivo regular os termos da execução do Projeto acima mencionado, que a Fábrica da Igreja 
Paroquial, enquanto promotor e beneficiário, respetivamente, desenvolvem em colaboração e 
que apresentaram ao Aviso nº ALT20-41-2021-26 Património Natural e Cultural – 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Alentejo XXI.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 72)----------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos 

complementares;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1254, de 25 de fevereiro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo no âmbito da fase final da empreitada de “Reabilitação do Logradouro do 

Clube Bejense” e de acordo com o previsto no nº 2 do artigo 370º 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, a aprovação dos trabalhos complementares 
constantes do mapa final. Parte significativa destes trabalhos complementares referem-se a 
erros e omissões apresentados pelo empreiteiro no prazo legal estipulado no nº 3 do artigo 
378º do CCP, resultando os seus valores finais daqueles trabalhos que foram aceites pelos 
projetistas e confirmados por medição realizada em obra. Teremos assim como trabalhos 
complementares resultantes de erros e omissões de responsabilidade do dono de obra, um 
total de 6.106,35 € (+IVA), correspondendo 1.282,66 € a preços contratuais e 4.823,69 € a 
preços novos. Por outro lado, temos igualmente uma série de trabalhos complementares que 
resultaram da avaliação em obra de determinadas situações que importa salvaguardar e que 
se tornam indispensáveis para poder concluir a empreitada e lhe dar um acabamento 
adequado face ao objetivo do projeto. Trata-se de vários trabalhos ao nível da recuperação e 
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caiação das paredes na envolvente do espaço, da montagem de uma janela para substituição 
de uma existente bastante degradada, de alguns trabalhos ao nível da arqueologia na zona da 
muralha e exigidos pela tutela, da necessidade de garantir um sistema de deteção de incêndios 
na zona do bar/instalações sanitárias, da execução do arranjo exterior do canteiro junto à 
muralha e do enchimento dos muretes do alegrete junto à cisterna com casca de pinho. 
Juntam-se também as propostas do empreiteiro para esses trabalhos, com preços novos 
entretanto acordados e negociados com a entidade executante. Os trabalhos complementares 
resultantes destas circunstâncias não previstas ascendem a 15.935,26 € (+IVA), 
correspondendo na totalidade a preços novos.----------------------------------------------------------------
Propõe-se assim a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares atrás referidos à 
Consdep – Engenharia e Construção, S.A., no valor de 22.041,61 € (+IVA), trabalhos que não 
podem ser separados do objeto do contrato, técnica e economicamente, sem graves 
inconvenientes para a entidade adjudicante. Os trabalhos complementares a aprovar 
representarão 9,08% do preço contratual, inferior aos 10% previstos no nº 2-b) do artigo 370º 
do CCP. Em termos do prazo de execução para estes trabalhos complementares e embora 
grande parte deles respeitem a preços não contratuais, os mesmos podem ser considerados 
para este efeito como da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em 
condições semelhantes, pelo que, como previsto no nº 1 do artigo 374º do CCP, o prazo de 
execução da obra poderá ser prorrogado proporcionalmente ao que corresponde o seu valor 
em termos percentuais sobre o prazo inicial de execução desta empreitada. Assim, para um 
prazo inicial contratual de 180 dias, os trabalhos complementares corresponderão a 17 dias de 
prorrogação de prazo, pelo que se poderá considerar como data final para execução da 
empreitada o dia 18 de março de 2021.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 73)----------------------------------------------- 
 

 

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

 
Registo nº 1087, de 19 de fevereiro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que o empreiteiro RDF – Construções Sociedade Imobiliária, Ldª, solicita 
uma prorrogação de prazo para execução da empreitada de “Reabilitação de Edifício” – Praça 

da República, 29, em Beja, até ao próximo dia 31 de maio de 2021. Para o efeito, apresenta 
um Plano de Trabalhos e Pagamentos atualizado, bem como a justificação.---------------------------
O pedido baseia-se em três argumentos, nomeadamente pelos meses particularmente 
chuvosos que resultaram em quebras de rendimento, a situação da pandemia que durante o 
ano de 2020 abrandou todo o ritmo económico e laboral, com atrasos nos fornecimentos e 
dificuldades de logística em todas as frentes. A empresa teve inclusive uma situação 
imprevista, que resultou na dificuldade de acesso à obra. Estiveram em curso mais duas 
empreitadas públicas a decorrer, nomeadamente os percursos acessíveis e a obra dos Paços 
do Concelho, que condicionaram os acessos de cargas e descargas à Praça da República.---------
Pelo exposto, propõe-se a aprovação do pedido de prorrogação de prazo legal em 135 dias, 
terminando a empreitada no próximo dia 31 de maio de 2021.-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 74)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aquisição por usucapião do imóvel sito na Rua da 

Misericórdia, nº 2, em Beja;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1224, de 24 de fevereiro de 2021, do Gabinete Jurídico, informando que o 
Município de Beja é possuidor há mais de 30 anos, sendo a posse contínua, pública, pacífica e 
de boa-fé, do imóvel sito na Rua da Misericórdia nº 2, 7800-285 Beja, inscrito na matriz predial 
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urbana sob o artº 3682, da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista, afeto à habitação, com 1 piso e duas divisões, sendo a área total do terreno, de 
implantação, bruta de construção e privativa de 47,000m2, com o valor patrimonial atual de 
14.570,00 €. O imóvel não se encontra registado na Conservatória do Registo Predial, tendo 
sido emitida pela mesma uma certidão negativa, encontrando-se, no entanto, já inscrito na 
matriz tendo como titular o Município de Beja.----------------------------------------------------------------
Encontrando-se o imóvel na posse pública, pacífica e de boa-fé do Município, há mais de 30 
anos, está em condições de adquirir por usucapião. Segundo dispõe o artº 1287º do Código 
Civil: “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo 
lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a 
cujo exercício corresponde a sua atuação: é o que se chama usucapião.”. Uma vez que não 
existe registo predial em nome do Município, tem aplicação o disposto no artº 1296º do 
Código Civil, segundo o qual: “Não havendo registo do título nem da mera posse, a usucapião 
só pode dar-se no termo de quinze anos, se a posse for de boa- fé, e de vinte anos, se for de 
má- fé.”. Conclui-se, pois, que estarão reunidos os requisitos legais para que o Município possa 
adquirir o imóvel por usucapião.-----------------------------------------------------------------------------------
Já foram realizadas algumas diligências pelo serviço de património, tendo sido requerida e 
obtida certidão negativa da Conservatória do Registo Predial, bem como certidão emitida pela 
DAU, comprovativa de o imóvel ser anterior a 1951, bem assim como se encontra o imóvel 
inscrito na matriz em nome do Município.----------------------------------------------------------------------
A aquisição por usucapião opera-se mediante a celebração de uma escritura notarial de 
justificação, na qual deverão comparecer, para além do representante do Município com 
poderes para o ato, três declarantes, nos termos do artº 96º do Código do Notariado, segundo 
o qual: “As declarações prestadas pelo justificante são confirmadas por três declarantes”, que 
deverão ser indicados para o efeito.------------------------------------------------------------------------------
Sugerem-se os seguintes nomes: Engenheiro João Margalha, técnico superior do Município, 

Drª Teresa Costa, técnica superior do Município e Cristina Daniel, assistente técnica do 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, competirá à Câmara Municipal deliberar sobre a outorga da escritura notarial de 
justificação, para efeitos de aquisição por usucapião do imóvel supra identificado.----------------- 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 75)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de certidão de destaque;------------------------------------------------------------ 

 
Certifica-se, para os devidos e legais efeitos, em cumprimento do Despacho emitido pelo 
vereador do pelouro, em 12 de fevereiro de 2021, e de acordo com a informação da Técnica 
Municipal, exarada no requerimento que lhe foi apresentado por Maria Elisete Soares 

Faustino Pinto de Barros, residente na Rua de Beja, nº 2, em Beringel, na qualidade de 
proprietária do prédio sito no Largo Dr. Carlos Moreira, nº 19, em Beringel, que:--------------------
1. O prédio sito no Largo Dr. Carlos Moreira, 19, em Beringel, na freguesia de Beringel, 
concelho de Beja, inscrito na matriz urbana com o artigo 123º (Urbano), descrito na 
Conservatória do Registo Predial deste Concelho, pela ficha nº 1585/20070212, com a área 
total de 335,00m2 e a seguinte composição: área coberta: 280,00m2 e área descoberta: 
55,00m2;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Prédio a destacar sito no Largo Dr. Carlos Moreira, s/nº, em Beringel, na freguesia de 
Beringel, concelho de Beja com a área total de 167,50m2 e a seguinte composição: área 
coberta: 112,50m2 e área descoberta: 55,00m2.---------------------------------------------------------------
3. Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 
ponto 1 não constitui operação de Loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 
de parcela, dentro do aglomerado urbano de Beringel, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 
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nº 136/2014, de 9 de setembro:-----------------------------------------------------------------------------------
Do destaque não resultem mais de duas parcelas que confrontem com arruamento público;----
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do referido decreto.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 76)----------------------------------------------- 
 

 

2.6. – Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas – 

Lista Provisória;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Decorrido o prazo estabelecido na fase de apreciação liminar, para entrega de informação 
adicional, analisados todos os documentos apresentados, obteve-se a seguinte lista provisória 
de candidatos/as aptos/as à atribuição da bolsa de estudo, tendo em conta os rendimentos 
mensais per capita do agregado familiar:------------------------------------------------------------------------ 
 

Ordenação Candidato Nº Inscrição Família Numerosa Valor da Bolsa 

1 Tânia Pombinho de Almeida 9 Não 900,00 € 

2 Filipa Alexandra Tomáz Nascimento 45 Não 900,00 € 

3 Beatriz Isabel Brito Inácio 25 Não 900,00 € 

4 Mónica Isabel Álvaro Ramos 41 Não 900,00 € 

5 Alexandre José Álvaro Ramos 42 Não 900,00 € 

6 Ana Margarida Lampreia Figueira 5 Não 900,00 € 

7 Miguel Morais Costa 18 Sim 900,00 € 

8 Fátima Alexandra Ratinho Pereira 27 Não 900,00 € 

9 Mariana Santos Martins Barão 11 Sim 900,00 € 

10 Cinthia Candeias di Nunzio 26 Não 900,00 € 

11 David Bento Amarante 4 Sim 900,00 € 

12 Diogo Miguel Pereira Pires 37 Não 900,00 € 

13 Inês de Vasconcelos Rita dos Santos 
Torres 

2 Não 900,00 € 

14 Mara Sofia Frieza Mateus 6 Sim 900,00 € 

15 Margarida Elisa Casimiro de Campos 20 Não 900,00 € 

16 Rita Isabel Casimiro de Campos 29 Não 900,00 € 

17 Diva Isabel Grade Parreira 10 Não 900,00 € 

18 Beatriz Sofia da Silva Neto 1 Sim 900,00 € 

19 Diogo José Seita Mendes 47 Não 900,00 € 

20 Ana Sofia Serafim Peneque 40 Não 900,00 € 

21 Duarte Nuno Torres Teixeira 15 Não 900,00 € 

22 Mariana Isabel Costa Lampreia 31 Não 900,00 € 

23 Ana Sofia Rosa Ramos 43 Sim 810,00 € 

24 Mariana Alegria Guerreiro 24 Não 810,00 € 

25 Francisco Miguel Marques Correia 12 Não 810,00 € 

26 Bárbara Filipa Casaca Cruz 3 Não 810,00 € 

27 Luis Filipe Casaca Cruz 8 Não 810,00 € 

28 Raquel Sofia Lampreia Picado 7 Não 810,00 € 

29 Gonçalo Branquinho Ferreira 21 Não 810,00 € 

30 Filipa Branquinho Ferreira 22 Não 810,00 € 

31 Paulo Jorge Guerreiro Rodrigues 23 Não 810,00 € 
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32 Ana Rita Pereira Costa 14 Não 810,00 € 

33 Bernardo Alexandre Ramos Revez 39 Não 810,00 € 

34 João Pedro Palma Carvalho 28 Não 810,00 € 

35 Joana Isabel Horta Ribeiro 30 Não 810,00 € 

36 Jorge Miguel Martins Serrano 16 Não 810,00 € 

37 Mariana Lúcia Pereira Baião 55 Não 810,00 € 

38 Raquel Filipa Gonçalves Rosa 17 Não 810,00 € 

39 Laura Isabel Monge Ferro 48 Não 810,00 € 

40 Rodrigo Miguel Chinita Pereira 13 Sim 352,16 € 

----- Joana Isabel Palma Silva 19 Não b) 

----- Igor Alexandre Coelho dos Santos 32 Não a) 

----- Carolina dos Santos Coreixo Reis 
Fernandes 

33 Não a) 

----- Nadine Sofia Barroso Batista 34 Não a) 

----- Mariana Rita Pardal Engana 35 Não a) 

----- Érica Maria Martins Santos 36 Não c) 

----- Madalena Moreira Morgadinho 38 Não a) 

----- Daniela Alexandra Tomáz Nascimento 44 Não b) 

----- Alexandra Isabel Pais Parreira 46 Não d) 

----- João Pires Figueiredo 49 Não d) 

----- Isabel Maria Rocha Pau-Real 50 Não d) 

----- Sofia Alexandra Vidigal Pimpão Caeiro 51 Não b) 

----- Guilcerine Avelina Eduardo Januário 52 Não d) 

----- Samanta Tavares da Silva Nunes 53 Não d) 

----- Vicente Fernando 54 Não e) 
 

a) Excluída, de acordo com o artigo 13º, alínea a), do Regulamento, RMPC superior ao valor do IAS;-------
b) Excluída, 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 7, números 2 e 3;--------------------------------------------------------------
e) Excluída de acordo com o artigo 6º, nº 1, alínea e) uma vez que o candidato tem à data da 

candidatura idade superior a 25 anos;--------------------------------------------------------------------------------
Verificou-se que o montante global das bolsas de estudo a atribuir é de 16.200,00 €, 
correspondendo a 18 bolsas de estudo a alunos do ensino superior do Município de Beja de 
famílias carenciadas ou numerosas, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 4º do 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de audiência dos/as interessados/as, após aprovação da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 14º do Regulamento, a lista provisória será afixada por Edital, no Edifício 
Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja e divulgada no boletim eletrónico do 
Município e disponibilizada para consulta no Serviço Municipal de Educação, tendo os/as 
candidatos/as o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito sobre 
eventuais reclamações.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Findo este prazo, não existindo reclamações, será a presente lista convertida em definitiva e 
publicada nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------------
“Considerando que os vereadores da CDU, relativamente à forma de cálculo a aplicar que 
consta do Regulamento para Atribuição de Bolsas, sempre tiveram muitas dúvidas e nunca 
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concordaram com a mesma.----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que, neste caso, este ano, não há qualquer interferência dessa forma no cálculo 
efetuado naquilo que é a proposta de atribuição destas dezoito bolsas, irão votar 
favoravelmente.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 77)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedidos de apoio financeiro:------------------------------------------------------------------ 

 
No âmbito do estabelecido na alínea b) da Cláusula 7ª do Protocolo de Parceria para 
Valorização e Conservação do Convento da Conceição – Reabilitação do Museu Regional 
Rainha Dona Leonor em Beja, celebrado em 24 de abril de 2019, entre a APT, a Câmara de Beja 
e a Direção Regional de Cultura do Alentejo e respetivo aditamento, de 20 de agosto de 2020, 
solicita a APT – Associação Portas do Território, para efeitos de apoio financeiro pela Câmara 
Municipal de Beja, o valor total de 494,96 €, que incide sobre despesas consideradas não 
elegíveis pelo ALENTEJO 2020 na operação ALT20-08-2114-FEDER-000177, uma vez que as mesmas 
se referem a obrigações diretas dos beneficiários para o desenvolvimento da operação, não 
podendo, por isso, ser comparticipadas pelo Programa Operacional, conforme consta do 
parecer final aprovado pela Comissão Diretiva do ALENTEJO 2020, em 12 de setembro de 2019. 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de 
quatrocentos e noventa e quatro euros e noventa e seis cêntimos.(Deliberação nº 78)-------------- 
 
Registo nº 2959, de 12 de fevereiro de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que a Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, solicitou apoio 
financeiro para aquisição de um computador. Esta necessidade prende-se com a situação de 
pandemia que vivemos, que obriga a maior utilização das novas tecnologias no quotidiano.-----
Tendo em conta o trabalho meritório que desenvolve quer ao nível da comunidade, bem como 
à dinâmica e trabalho reconhecido ao nível do funcionamento, enquanto parceiro da Rede 
Social, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 500 €.-----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 79)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria nº 40, relativo ao dia dois de março 

de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------------------ 

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

e dois mil, duzentos e quatro euros e sessenta e dois cêntimos, sendo dois milhões, 

oitocentos e três mil, duzentos e trinta e um euros e cinco cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e três euros e cinquenta 

e sete cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
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4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 17 de março de 

2021 
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