
 
 

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 seis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezassete 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 cumprimentando os presentes e 
referindo que provavelmente esta será a última reunião de câmara realizada por 
videoconferência, voltando-se ao regime presencial já a seguir à Páscoa, no dia 07 de abril de 
2021, uma vez que o pico muito elevado da COVID-19 está a diminuir substancialmente. 
Mesmo assim, Beja continua com 158 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, ou 
seja, acima dos 120 que neste momento é o valor recomendável para haver segurança, sendo 
que os casos oficialmente ativos são 26.-------------------------------------------------------------------------
Propôs de seguida a retirada da ordem de trabalhos da proposta de abertura de concurso 
público para “Alienação de um Terreno Urbano” Horta da Água Doce, Lote 53 – Parque 
Industrial- Beja” (ponto 2.5.) uma vez que a planta e certidão onde figura a área dos lotes só 
hoje foram enviadas e também não estava proposto o júri do concurso.------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 5/2021;------------------------------------------- 

 
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 5/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia três de março de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 80)----------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, perguntou à vereadora Marisa Saturnino se houve alguns 
desenvolvimentos úteis na reunião realizada com a Secretaria de Estado para a Integração e 
Migrações, no dia 12 de março.------------------------------------------------------------------------------------ 
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A vereadora Marisa Saturnino informou que participaram na reunião com a Secretaria de 
Estado, além do Município de Beja, os Municípios de Silves, Alenquer e Figueira da Foz. Referiu 
que estas reuniões abordam várias temáticas e funcionam quase como um grupo de trabalho 
entre vários municípios de várias cores políticas para se perceber que tipos de intervenção se 
estão a levar a cabo com as populações migrantes e de etnia cigana a vários níveis. Esta última 
foi direcionada para a Educação, identificando-se medidas consideradas importantes para o 
nosso território, partilha de boas práticas e experiências positivas bem como alguns 
constrangimentos e necessidades de intervenção imediata. Esteve presente também o 
Secretário de Estado da Educação, que fez uma breve intervenção e agendou-se nova reunião 
para abordar as questões do Emprego e da Inserção Profissional.----------------------------------------
Como referiu, em cada uma destas reuniões aborda-se e discutem-se temáticas diferentes 
para posteriormente se chegar a algumas conclusões e negociar com a Secretaria de Estado 
aquilo que se considera importante para cada um dos territórios, nesta caso para o Concelho 
de Beja, e atuar com as populações de uma forma mais robusta.-----------------------------------------
Acrescentou também que já tem a informação solicitada pelo vereador Vítor Picado e enviará 
a mesma por email logo a seguir a esta reunião, disse.------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Qual o ponto da situação relativamente ao suplemento de penosidade e insalubridade, 
questão colocada há cerca de um mês, com a informação que havia naturalmente 
procedimentos a desenvolver mas que durante o primeiro semestre talvez o assunto estivesse 
resolvido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao conjunto de informação que solicitou na última reunião acerca dos 
concursos para as chefias intermédias a resposta que recebeu foi completamente ao lado pelo 
que entende que mais uma vez os serviços não perceberam aquilo que pretende.------------------
Relativamente à visita das obras das piscinas municipais descobertas informou que estão 
prever efetuar a mesma no decorrer da próxima semana, disse.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou relativamente ao suplemento de 
insalubridade e penosidade que a expetativa mantém-se para o primeiro semestre e 
provavelmente o pagamento poderá ser feito em maio com retroativos a 01 de janeiro. Espera 
até à próxima reunião ouvir os Sindicatos para submeter a proposta a votação que é 
absolutamente obrigatório nos municípios. Como a reunião de câmara é dia 07 de abril e 
normalmente o processamento dos vencimentos é feito até ao dia 05, muito dificilmente se 
conseguirá pagar em abril. Acrescentou que ainda falta o parecer, sobre as várias situações 
enquadráveis, da empresa de higiene e segurança no trabalho que tem contrato com o 
Município, e com a qual têm insistido muito uma vez que o mesmo já foi solicitado há umas 
semanas. Esta informação foi a mesma que o executivo transmitiu ao Sindicato.--------------------
Relativamente às obras das piscinas descobertas solicitou que os vereadores indicassem a hora 
que pretendem efetuar a visita no sentido de se combinar com os responsáveis técnicos e com 
alguém da vereação em permanência.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente às atas dos concursos para chefias intermédias de 2º Grau a informação que 
teve foi que todas as atas foram disponibilizadas e que os serviços entenderam que o senhor 
vereador queria que lhes enviassem as que consultou. Querendo outras para além das que 
consultou, nomeadamente, as que incidem sobre a classificação final, elas estão naturalmente 
disponíveis. Chegou um email com um pedido das atas intermédias dos procedimentos 
concursais, isto é, entre os procedimentos de abertura e as classificações finais, que podem ser 
obviamente enviadas, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 2 postos de trabalho de  Assistente Operacional/Coveiro, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço 
de Zonas Verdes-Cemitérios;----------------------------------------------------------------------------- 

 
A presente proposta de abertura de concurso visa substituir a proposta datada de 30 de 
dezembro de 2020 e apresentada em reunião de Câmara realizada a 6 de janeiro de 2021, por, 
entretanto, ter sido alterada a Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, pela Portaria nº 12-
A/2021, de 11 de janeiro, que entrou em vigor no dia 12/01/2021, no âmbito da 
regulamentação da tramitação do procedimento concursal de recrutamento, pretendendo-se 
adequar a proposta agora apresentada às disposições legais em vigor.---------------------------------
Assim e considerando a carência de pessoal existente na Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Cemitérios, que deriva, essencialmente, da necessidade de reforço da 
respetiva equipa de trabalho, da situação de cessação definitiva de funções de trabalhador e 
da ausência prolongada de outro trabalhador e tratando-se de um serviço de natureza 
essencial, propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, com 
vista a suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, 
pretendendo-se a ocupação dos respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal 
aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:--------------------
2 Assistentes Operacionais/Coveiros, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço 
de Zonas Verdes – Cemitérios.-------------------------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto no nº 4 do artigo 19º da mencionada 
Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos potenciais 
candidatos ao concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeito de divulgação, o presente concurso deverá também ser publicitado, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
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no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados a todos os candidatos aprovados no método de 
seleção imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e 
ser expectável um número de candidatos diminuto.---------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Rita Isabel Parreira de Paiva, Técnica Superior;-------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, Dirigente Intermédio de 
3º grau, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos e António Manuel Isidro 
Barriga, Coordenador Técnico;-------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Maria de Fátima Cortes Pinheiro da 
Silva, Técnicas Superiores.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 81)----------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 2 postos de trabalho de  Técnico Superior/Veterinário 
Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o serviço Partido Médico Veterinário;------ 

 
Considerando a carência de pessoal existente no serviço Partido Médico Veterinário, que 
deriva, essencialmente, da aposentação da Médica Veterinária mas, também, do significativo 
volume de trabalho existente nesta área de atividade, tratando-se de um serviço de natureza 
essencial, propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, com 
vista a suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, 
pretendendo-se a ocupação dos respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal 
aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:--------------------
2 Técnicos Superiores/Veterinários Municipais, para o serviço Partido Médico Veterinário.----
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
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poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeito de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados a todos os candidatos aprovados no método de 
seleção imediatamente anterior, por ser expectável um número de candidatos diminuto.--------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Francisco António Nobre de Góis Camacho, Técnico Superior/Médico Veterinário 
do Município de Moura;----------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Rita Isabel Parreira de Paiva, Técnica Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Maria de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, 
Dirigente Intermédio de 3º grau;-----------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Maria de Fátima Cortes Pinheiro da 
Silva, Técnicas Superiores.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 82)----------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 1 posto de trabalho de  Assistente Técnico/Administrativo, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o Gabinete de Recursos Humanos/Gestão de 
carreiras e processamento de vencimentos e abonos;---------------------------------- 

 
Considerando a carência de pessoal existente no Gabinete de Recursos Humanos e por se 
perspetivarem, também, aposentações a curto e médio prazo, torna-se indispensável reforçar 
a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente 
se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva 
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área de atividade, pretendendo-se a ocupação do respetivo posto de trabalho existente no 
mapa de pessoal aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 
11 de janeiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico, para o Gabinete de Recursos Humanos/gestão de carreiras e 
processamento de vencimentos e abonos.---------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeito de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior;-----------------------------------
Vogais efetivos: Fernanda Maria Salvador, Coordenadora Técnica, que substituirá a presidente 
nas suas faltas e impedimentos e João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira;------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Paula Cristina Madeira Pestana Mansinhos, Técnica Superior, e Joaquina 
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Maria Ameixa Rita, Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 83)----------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente aos dois postos de trabalho de Assistente 
Operacional/Coveiro, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Zonas Verdes-
Cemitérios, referiu que foi votado favoravelmente a abertura do procedimento concursal em 
janeiro e percebeu nesta informação que o mesmo terá ido abaixo em função de uma Portaria 
que entrou em vigor alguns dias depois. Neste sentido colocou as seguintes questões:------------
Uma vez que este procedimento foi aberto ao abrigo da anterior legislação não poderia o 
mesmo ter continuado, poupando dois meses em termos de gestão de uma Divisão muito 
difícil, com pessoas que trabalham de segunda a domingo e que ainda não tiveram 
oportunidade de gozar as férias do ano passado?-------------------------------------------------------------
Relativamente às férias perguntou como é que o executivo municipal pensa resolver a situação 
para além das horas extraordinárias que não foram pagas fruto do volume de horas feitas?-----
A agilidade deste processo irá permitir acautelar o normal funcionamento deste serviço e o 
normal gozo de férias neste ano de 2021?, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que este procedimento foi aberto 
em reunião de câmara de 06 de janeiro de 2021 e nesta data já vigorava a nova legislação, 
portanto a mesma tem de ser respeitada.-----------------------------------------------------------------------
Está também concluído o processo relativo a um trabalhador que se encontra detido mas que, 
enquanto cumpre a sua pena, está autorizado a deslocar-se para efeitos de trabalho ao 
cemitério e dessa forma minorar o esforço dos dois trabalhadores que têm feito uma parte 
significativa deste serviço desde o verão passado. A expetativa futura é que se passe a ter, no 
mínimo, cinco coveiros no âmbito do Município de Beja.---------------------------------------------------
Relativamente à resolução das horas extraordinárias feitas a mais dos trabalhadores em causa, 
referiu que é um problema complexo porque há um limite de pagamento de 200 horas por ano 
que a lei determina mas está a ser estudada uma forma de tentar ultrapassar este 
constrangimento causado a estes funcionários. Contudo, irá tentar recolher junto dos Recursos 
Humanos a informação da quantidade de horas que foram pagas aos coveiros em exercício de 
funções em 2020, se de facto foram as 200 horas ou se as mesmas foram superadas e se 
houver um banco de horas serão pagos retroativos.---------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que se procurou no mercado empresas que pudesse realizar esta prestação 
de serviços durante dois ou três meses no sentido de completar este trabalho mas não se 
encontrou e portanto se alguém tiver contatos de empresas que se disponibilizem em ceder 
coveiros em alturas de grande aperto como foi esta e como será até ao final do concurso, a 
Câmara Municipal de Beja está disponível para acolher uma situação com estas caraterísticas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado quis apenas esclarecer que colocou a primeira questão uma vez que a 
informação refere que a proposta é apresentada em reunião de câmara realizada a 06 de 
janeiro, mas a Portaria só entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2021.-------------------------------
Por outro lado julga que há uma prorrogativa legal que põe de lado o limite das 200 horas por 
ano se as mesmas forem devidamente justificadas.----------------------------------------------------------
Relativamente à resolução do problema no imediato pensa que a solução poderia passar pela 
prestação de serviços de pessoas em vez de empresas, disse.--------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou ainda que o suplemento de 
insalubridade e penosidade que irá brevemente entrar em prática, por cada dia de trabalho 
efetivamente prestado, vai haver uma recompensa que o executivo irá propor para o cemitério 
o valor máximo de 4,99 € o que, na sua opinião, poderá ser um atrativo para trabalhadores 
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que às vezes são consultados para fazer trabalho no cemitério e que não se disponibilizam, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta aprovação de aditamento ao Contrato para Planeamento 
do PIER do Monte Navarra;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1236, de 24 de fevereiro de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que o PIER da Navarra está a ser executado com base num contrato para 
planeamento celebrado entre a Câmara Municipal e o proprietário do terreno, Cavaco 
Rodrigues & Camacho – Agricultura Ldª, que conferiu poderes à JPTREH com quem celebrou um 
contrato de promessa de compra e venda, para apresentar e tratar de todos os assuntos 
inerentes a este plano.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estando o processo do plano em fase final, decidiram, o proprietário e o promitente-
comprador celebrar a escritura de compra e venda sendo agora a JPTREH a atual proprietária. É 
agora necessário efetuar um aditamento ao contrato para planeamento inicial de modo a 
regularizar esta situação.---------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido propõe-se a aprovação da seguinte minuta que deverá ser depois assinada por 
todos os intervenientes e divulgada nos locais públicos do costume e no boletim municipal 
eletrónico. Sugere-se também que seja publicado na página da Câmara Municipal no local 
reservado a este PIER onde tem sido disponibilizada toda a informação dos planos elaborados e 
em curso para consulta de qualquer interessado.-------------------------------------------------------------
“1º - O Município de Beja, NIPC 504884620, com sede na Praça da República, em Beja, 
representado neste ato pelo Vereador do Pelouro do Urbanismo – Luís Alberto da Silva 
Miranda, com os poderes resultantes do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 35º do Anexo I 
à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------
2º - Cavaco Rodrigues & Camacho-Agricultura, Ldª, NIPC XXXXXXXXX, com sede em Rua São João 
de Deus, nº 11, 7800 478 Beja, representada neste ato pelo(s) seu sócio gerente ANA 

MARGARIDA CAVACO RODRIGUES GOIS CAMACHO, NIF XXXXXXXXX.-------------------------------------------
3º - JPTREH, UNIPESSOAL, Ldª, NIPC XXXXXXXXX, com sede na Avenida Marechal Gomes da Costa, 
nº 1131, Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, representada neste ato pelo seu sócio-
gerente DANIEL JAMES SWASBROOK, NIF XXXXXXXXX.------------------------------------------------------------
E considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
a) No dia 15 de abril de 2020, foi celebrado um contrato para planeamento para a elaboração 
do PIER Monte da Navarra, entre o Município de Beja e a sociedade Cavaco Rodrigues & 

Camacho-Agricultura, Ldª, o qual faz parte integrante do presente Aditamento;---------------------
b) Da área de intervenção do plano faz parte o prédio misto denominado "NAVARRA", com a 
área de 13,2 hectares, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
205/19881107, da freguesia de Santa Maria da Feira;-------------------------------------------------------
c) Pela AP. 3114, de 12.02.2021, a JPTREH, UNIPESSOAL, Ldª, tornou-se a proprietária do 
referido prédio misto.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo presente os Contratantes celebram o presente Aditamento ao Contrato para 
Planeamento, nos seguintes termos:-----------------------------------------------------------------------------
Cláusula Primeira:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo presente Aditamento e a partir da data da sua assinatura, a JPTREH, UNIPESSOAL, Ldª, 
assume a posição contratual da sociedade Cavaco Rodrigues & Camacho-Agricultura, Ldª, no 
Contrato para Planeamento do PIER Monte da Navarra, bem como todos os direitos, deveres e 
responsabilidades inerentes a tal posição contratual.”-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 84)----------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de abertura de concurso público para “Alienação de um 
Terreno Urbano” Horta da Água Doce, Lote 53 – Parque Industrial- 
Beja”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Ratificação de proposta de rejeição de lista de erros e omissões;----- 

 
Registo nº 1590, de 12 de março de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo, no âmbito do procedimento de concurso público relativo à empreitada de 
Construção do Edifício CEBAL e após análise por parte dos projetistas da lista de erros e 
omissões apresentada na plataforma eletrónica de contratação Saphety pela empresa Teixeira, 
Pinto & Soares, S.A., que, de acordo com a alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos, 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, sejam rejeitados na sua totalidade, de 
acordo com a informação dos projetistas que se transcreve:-----------------------------------------------
“Após análise à mesma cumpre-nos informar que a mesma não nos parece credível, por 
termos constatado na análise que a empresa se limitou a incrementar com um fator 
percentual todas as medições sem qualquer critério.”-------------------------------------------------------
Foi deliberado por maioria com a abstenção dos vereadores da CDU ratificar a proposta de 
rejeição da lista de erros e omissões.(Deliberação nº 85)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Fábio Joaquim Palma Amador, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
José Moedas, nº 14-A, 2º dtº, (Fração F), em Beja, pelo valor de 114.000,00 €, 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 ratificar a proposta de não exercício do direito de 
preferência.(Deliberação nº 86)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedidos de apoios financeiros:--------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação ESTAR, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito da 
candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 87)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, a atribuição de um 
apoio financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 88)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Sementes de Vida, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito 
da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 89)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação SOLIM, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito da 
candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 90)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento da taxa de apreciação devida no 
âmbito do processo PC 23/2021;---------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Universidade de Évora, a isenção do pagamento da taxa de apreciação devida 
no âmbito do processo em questão no projeto de requalificação da Villa Romana de Pisões.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 90)------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação;--------------- 

 
O Direito de Oposição começa por ter consagração na Constituição da República Portuguesa, 
mais concretamente, no seu artigo 114º.------------------------------------------------------------------------
Desenvolvendo este preceito, encontra-se previsto na Lei nº 24/98, de 26 de maio, o Estatuto 
do Direito de Oposição, cujo artigo 1º assegura “… às minorias o direito de constituir e exercer 
uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos das Regiões Autárquicas e das 
Autarquias Locais de natureza representativa, nos termos da Constituição e da lei.”----------------
Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização, e crítica das 
orientações políticas prosseguidas pelos supracitados órgãos executivos.------------------------------
Da titularidade (artigo 3º, da Lei nº 24/98, de 26 de maio):-----------------------------------------------------
Nas autarquias locais, são titulares do Direito de Oposição os partidos políticos representados 
nos órgãos deliberativos que não estejam representados no correspondente órgão executivo, 
e ainda aqueles que, estando representados na Câmara Municipal, nenhum dos seus 
representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade 
direta e imediata pelo exercício de funções executivas. É ainda reconhecida a titularidade do 
Direito de Oposição aos grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em 
qualquer órgão autárquico.-----------------------------------------------------------------------------------------
Do relatório de avaliação (artigo 10º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio):---------------------------------------
“1 – O Governo e os órgãos executivos das Regiões Autónomas e das autarquias locais 
elaboram, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de 
avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes da presente 
lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Esses relatórios são enviados aos titulares do Direito de Oposição a fim de que sobre eles 
se pronunciem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Ao pedido de qualquer dos titulares mencionados no número anterior podem os respetivos 
relatórios e resposta ser objeto de discussão pública na correspondente assembleia.”-------------
Acresce referir que a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o atual regime 
jurídico das autarquias locais, prevê, na alínea u) do nº 1 do artigo 35º, que compete ao 
Presidente da Câmara Municipal “promover o cumprimento do estatuto do Direito de 
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Oposição e a publicação do respetivo relatório de avaliação”. Relativamente aos órgãos do 
Município, existem mais duas referências: por um lado, em conformidade com o preceituado 
na alínea yy) do nº 1 do artigo 33º compete à Câmara Municipal dar cumprimento ao estatuto 
do Direito de Oposição; por outro, nos termos da alínea h) do nº 2 do artigo 25º compete à 
Assembleia Municipal discutir, na sequência de pedido de qualquer dos titulares do Direito de 
Oposição, o relatório a que se refere o estatuto do Direito de Oposição.-------------------------------
Verifica-se ainda que a referida competência da Câmara Municipal no âmbito do Estatuto de 
Direito de Oposição foi delegada no Sr. Presidente da Câmara em 25/10/2017, pelo que passou 
a ser sua competência a elaboração do relatório de avaliação.--------------------------------------------
Direitos que assistem aos titulares do Direito de Oposição:------------------------------------------------
No âmbito das autarquias locais, e nos termos da Lei nº 24/98, de 26 de maio, os direitos que 
assistem aos titulares do Direito de Oposição são:------------------------------------------------------------
a) O direito à informação (artigo 4º);------------------------------------------------------------------------------
b) O direito de consulta prévia (artigo 5º);-----------------------------------------------------------------------
c) O direito de participação (artigo 6º);----------------------------------------------------------------------------
d) O direito de depor (artigo 8º);------------------------------------------------------------------------------------
e) O direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito 
desta Lei (artigo 10º).--------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O direito à informação (artigo 4º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):-----------------------------------------
Esta garantia consagra aos titulares do Direito de Oposição o direito de serem informados 
regular e diretamente pelo órgão executivo sobre o andamento dos principais assuntos de 
interesse para o Município. Por outro lado, este direito à informação pressupõe que as 
informações sejam prestadas pela Câmara Municipal independentemente de qualquer 
iniciativa por parte dos titulares do Direito de Oposição e em prazo razoável. As informações 
devem ser prestadas sempre qua a Câmara Municipal considere que há novas informações a 
prestar sobre assuntos de importância local.-------------------------------------------------------------------
b) O direito de consulta prévia (artigo 5º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):---------------------------------
Dispõe o nº 3 deste artigo que os titulares do Direito de Oposição representados nos órgãos 
deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos 
executivos têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos 
de atividades.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) O direito de participação (artigo 6º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):--------------------------------------
Os titulares do Direito de Oposição têm o direito de se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o 
direito de presença e participação em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua 
natureza, o justifiquem.----------------------------------------------------------------------------------------------
d) O direito de depor (artigo 8º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):----------------------------------------------
Os partidos políticos da oposição têm o direito de, através de representantes por si livremente 
designados, depor sobre matérias de relevante interesse nacional, regional ou local.--------------
e) O direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação (artigo 10º da Lei nº 24/98, de 26 de 

maio):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os órgãos executivos das autarquias locais, neste caso, Presidente da Câmara com a 
competência delegada, deve elaborar até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 
se refiram, relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 
constantes dessa lei. Este relatório deverá ser enviado aos titulares os Direito de Oposição, a 
fim de que sobre ele se pronunciem e eventualmente ser objeto de discussão pública na 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Enunciadas as disposições legais que disciplinam o regime jurídico do Direito de Oposição 
aplicável, bem como os direitos que assistem aos titulares do Direito de Oposição, descreve-se 
a situação específica do Município de Beja.---------------------------------------------------------------------
Titulares do Direito de Oposição no Município de Beja no ano de 2020:--------------------------------
No caso particular do Município de Beja, o Partido Socialista é o único partido político 
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representado na Câmara Municipal com pelouros e poderes delegados, ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, em conformidade 
com o artigo 3º da referida Lei, são titulares do Direito de Oposição:------------------------------------
A Coligação Democrática Unitária, representada na Câmara com três Vereadores sem pelouros 
ou poderes delegados, e na Assembleia Municipal com nove membros eleitos diretamente e 
seis Presidentes de Junta com assento;--------------------------------------------------------------------------
O Partido Social Democrata, representado na Assembleia Municipal com um membro eleito 
diretamente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Bloco de Esquerda, representado na Assembleia Municipal com um membro eleito 
diretamente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, e nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, relatam-se, genericamente, as atividades e os 
procedimentos que deram origem e contribuíram para o cumprimento dos direitos, poderes e 
prerrogativas dos titulares autárquicos do Direito de Oposição, durante o período de 01 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2020:-------------------------------------------------------------------------------
a) No âmbito do direito à informação (artigo 4º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):-------------------------
Durante o período compreendido pelo presente relatório, os titulares do Direito de Oposição 
do Município de Beja foram regularmente informados pelos membros do órgão executivo, 
tanto de forma protocolar, como verbal, sobre o andamento dos principais assuntos de 
interesse público Municipal e relacionados com a atividade desenvolvida.-----------------------------
Para além de informações relativas a outros assuntos, aos titulares do Direito de Oposição 
forma comunicadas informações no âmbito das alíneas s), t), u), x) e y) do nº 1 do artigo 35º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, designadamente: Os titulares do Direito de Oposição do 
Município de Beja foram regularmente informados sobre o andamento dos principais assuntos 
de interesse para o Município, não só verbalmente nas reuniões de câmara e das sessões de 
Assembleia Municipal, como formalmente através do envio de informação;--------------------------
O Presidente da Câmara remeteu à Presidente da Assembleia Municipal, antes de cada sessão 
ordinária daquele órgão, informação escrita acerca da atividade do Município, bem como 
informação referente à situação financeira do mesmo; Procedeu-se ao envio à Assembleia 
Municipal de informação/documentação diversa relativa a planos, relatórios, pareceres e 
documentos de natureza semelhante;---------------------------------------------------------------------------
Em geral, foi transmitida resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
Foi igualmente dada resposta aos pedidos de informação veiculados pela mesa da Assembleia 
Municipal, bem como aos pedidos de informação solicitados pelos Presidentes de 
Juntas/Uniões de Freguesia;-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi remetida à Assembleia Municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da câmara 
municipal, após a sua aprovação, em cumprimento da alínea x) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro;---------------------------------------------------------------------------------------
Os representantes da oposição foram ouvidos em questões mais relevantes para as atividades 
da Câmara Municipal e, sempre que possível, foram incorporados os seus contributos e 
sugestões;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) No âmbito do direito de consulta prévia (artigo 5º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):------------------
O executivo cumpriu com o disposto no nº 3 do artigo 5º da Lei 24/98, de 26 de maio, na 
medida em que facultou aos órgãos locais representativos dos partidos políticos e demais 
titulares de Direito de Oposição representados na Assembleia Municipal o direito de serem 
ouvidos sobre as propostas referentes às Grandes Opções do Plano/Plano Plurianual de 
Investimentos e Orçamento para 2021.--------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, a audição sobre as referidas propostas ocorreu durante o mês de novembro de 
2020, tendo sido ouvidos a Coligação Democrática Unitária, o Partido Social Democrata e o 
Bloco de Esquerda. Durante o período de elaboração dos documentos, foi ainda ouvido o 
Movimento “Por São Matias com todos”.-----------------------------------------------------------------------
Após conclusão do processo de elaboração dos documentos previsionais, foram as propostas 
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remetidas aos titulares do Direito de Oposição por correio eletrónico em 16/11/2020, no caso 
dos vereadores do órgão executivo, e em correio eletrónico e correio postal em 4/12/2020, no 
caso dos membros da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido apreciadas em reunião 
extraordinária de Câmara de 18/11/2020, e aprovadas na sessão extraordinária da Assembleia 
datada de 14/12/2020, consubstanciando-se assim o prazo razoável a que alude o nº 2 do 
artigo 4º do Estatuto do Direito de Oposição, por via da remissão efetuada pelo nº 4 do artigo 
5º daquele Estatuto.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram igualmente facultadas aos membros dos órgãos executivo e deliberativo da autarquia 
de Beja, com a antecedência prevista na Lei, por correio postal e/ou correio eletrónico, as 
ordens do dia das reuniões e sessões, bem como fotocópia dos documentos necessários à 
tomada de decisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) No âmbito do direito de participação (artigo 6º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):----------------------
Durante o período a que se refere o presente relatório (01-01-2020 a 31-12-2020), os serviços da 
autarquia procederam, por indicação do Presidente da Câmara ou dos Vereadores, 
atempadamente, ao envio de informações e convites aos membros eleitos da Câmara 
Municipal e da Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem estar presentes 
e/ou participarem em atos públicos e atividades oficiais relevantes para o engrandecimento e 
desenvolvimento do concelho de Beja, não só aqueles que foram promovidos, organizados e 
apoiados pela Câmara Municipal ou em que esta foi interveniente, mas também aqueles em 
que, pela sua natureza, tal se justificou.-------------------------------------------------------------------------
O direito de participação foi também garantido aos titulares do Direito de Oposição através da 
possibilidade de pronúncia ou de intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre 
quaisquer questões de interesse público relevante, e da possibilidade de efetuarem pedidos de 
informação, moções, requerimentos, declarações políticas, esclarecimentos e protestos.---------
Foi igualmente garantido o uso da palavra à oposição nas sessões da Assembleia Municipal e 
nas reuniões de câmara, quer no “período antes da ordem do dia”, quer no “período da ordem 
do dia”, conforme estabelecido nos respetivos regimentos das reuniões/sessões dos órgãos.----
Encontra-se também garantida a participação dos representantes da Assembleia Municipal em 
órgãos de entidades diversas, bem como os direitos e tratamento igual às Juntas/Uniões de 
Freguesias presididas pela oposição relativamente às restantes.------------------------------------------
Procedeu-se à auscultação prévia dos membros da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal aquando da elaboração das atas das reuniões/sessões, antes da respetiva 
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram tornadas públicas, integralmente, por transcrição na respetiva ata, todas as declarações 
de voto apresentadas pelos titulares do Direito de Oposição apresentadas nas 
reuniões/sessões.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assegurou-se aos eleitos locais o direito de apresentação de propostas de deliberação, que 
foram decididas de imediato, ou agendadas posteriormente. Foi garantida a distribuição de 
toda a correspondência remetida à autarquia e destinada aos Vereadores ou membros da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
d) o âmbito do direito de depor (artigo 8º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):--------------------------------
Durante o período a que se refere o presente relatório (01-01-2020 a 31-12-2020), não há nada a 
referir em relação ao exercício deste direito, na medida em que não houve conhecimento dos 
partidos políticos acima referidos terem tido intervenção em qualquer situação prevista no 
artigo 8º do Estatuto do Direito de Oposição.------------------------------------------------------------------
e) No âmbito do direito de direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação (artigo 10º da Lei 

nº 24/98, de 26 de maio):-----------------------------------------------------------------------------------------------
Os titulares do Direito de Oposição dispõem do direito de pronúncia relativamente ao relatório 
de avaliação do grau de observância pelos direitos e garantias constantes no referido Estatuto, 
sendo este documento elaborado pelo Presidente da Câmara (no uso das competências que a 

Câmara Municipal lhe delegou em 25/10/2017) até ao fim do mês de março do ano subsequente 
àquele a que se refira. Assim este relatório deverá ser enviado aos titulares do Direito de 
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Oposição a fim de que sobre ele se pronunciem, e a pedido de qualquer dos titulares, poderá o 
respetivo relatório e resposta ser objeto de discussão pública na Assembleia Municipal.----------
Conclusões:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entende-se, considerando o supra exposto, que foi assegurado o cumprimento do Estatuto do 
Direito de Oposição no Município de Beja no período a que se refere o presente relatório (01-

01-2020 a 31-12-2020). Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do 
Direito de Oposição, o presente relatório de avaliação deverá ser enviado ao Presidente da 
Assembleia Municipal e aos titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do 
direito de pronúncia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
após o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório 
será publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, enquanto titular do Direito de Oposição e em nome dos vereadores 
da CDU apresentou a seguinte Declaração para efeitos de exercício do direito de pronúncia:-----
“Referiu que não podem estar de acordo com o que está plasmado, nomeadamente na 
conclusão deste documento, onde refere que foram observadas as questões do direito da 
oposição. Naturalmente que em matérias “normais” como o Orçamento e Grandes Opções do 
Plano não haveria outra forma se não ouvir a Coligação Democrática Unitária mas, 
relativamente ao fornecimento de informação, os problemas com que se depararam o ano 
passado mantém-se. Relembrou por exemplo o processo relativo à transferência de 
competências da Educação, em que votaram uma coisa e só depois se aperceberam que 
estava a ser feito algo completamente diferente e que deu origem a uma assembleia municipal 
extraordinária onde ai sim ficaram com toda a informação que era necessária, o processo 
relativo às chefias de divisãos que passados meses ainda estão à espera de informação, o 
projeto relativo ao Fórum Romanos que votaram favoravelmente e que ainda hoje estão à 
espera que lhes seja fornecido no sentido de analisarem as alterações e darem a sua opinião, 
para além de que quase nunca o Código do Procedimento Administrativo foi cumprido na 
resposta atempada às questões que são colocadas.----------------------------------------------------------
No direito de participação, que refere “têm direito de se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante…bem como 
direito de presença e participação em todos os atos e atividades oficiais…”, na sua opinião isto 
não foi observado excetuando as determinadas na lei, presenças na câmara e assembleia 
municipal porque, questões de ordem pública, muitas vezes não foram informados acerca das 
mesmas e deu como exemplo a inauguração da pista de atletismo do Complexo Desportivo 
Fernando Mamede que apenas souberam que estava a acontecer pela comunicação social 
nessa tarde quando de manhã estiveram presentes numa iniciativa de entrega de medalhas.---
Assim, considerando estes factos não podem claramente estar de acordo com as conclusões 
tidas neste relatório.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 50, relativo ao dia dezasseis de 
março de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, treze 
mil, quinhentos e oitenta e sete euros e trinta e nove cêntimos, sendo três milhões, 
seiscentos e sete mil, trezentos e vinte e cinco euros e trinta e dois cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e seis mil, duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta e sete 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 

 
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 07 de abril de 

2021 
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