
 
 

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 quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e três de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois;-------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu por videoconferência através da plataforma ZOOM, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do 
Estanque, Rui Manuel de Sousa Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------
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 nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara, da seguinte forma.-------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 3/2022;--------------------------------- 

 
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 número 3/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 82)----------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio fez uma proposta para melhoria de uma artéria da cidade que foi 
referida na última reunião, nomeadamente, a Avenida Comandante Ramiro Correia, no 
pequeno troço que acompanha a mata entre o cruzamento da Escola C+S até à Farmácia Santa 
Lúcia, no sentido de se construir um passeio que não existe e por onde passam todos os dias 
centenas de crianças que se deslocam para a escola, bem como, se possível, também 
acrescentar lugares de estacionamento.-------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda qual o ponto de situação relativamente ao projeto de construção do Hospital 
Privado do Alentejo, tendo em conta a apresentação pública, em setembro último, da parceria 
entre o Grupo Empírica, SGPS, S.A. e a Siemens Healthineers.----------------------------------------------
Aproveitou ainda para convidar todos os presentes para se juntarem à marcha organizada pela 
Comissão de Utentes de Beja, que se realizará dia 26 de fevereiro de 2022, pelas 10:00 horas 
com concentração na Casa da Cultura, em defesa do Serviço Nacional de Saúde e do Hospital 
José Joaquim Fernandes, com o objetivo de exigir mais médicos, mais enfermeiros, mais 
valências, mais equipamentos bem como a construção da 2ª Fase do Hospital, disse.-------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque alertou que a Estrada Municipal 529 entre Santa Vitória 
e a Mina da Juliana, requalificada com um investimento avultado há pouquíssimo tempo, 
apresenta, neste momento, troços do pavimento numa situação lamentável conforme se 
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verifica nas fotografias que partilhou, pelo que, julgando que a obra ainda esteja dentro da 
garantia, urge intervir antes que o mesmo se deteriore ainda mais, disse.----------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado deu conhecimento que á sensivelmente dois meses os vereadores da 
CDU efetuaram uma visita aos aglomerados populacionais dos Bairros Beja I e Beja II onde 
identificaram várias situações, sendo uma delas nas traseiras da Rua Pablo Neruda ao que tudo 
indica relacionada com problemas ao nível das fossas e escoamento de águas residuais. Os 
técnicos da EMAS estiveram no local, atenuaram o problema que parece ser proveniente de 
uma casa de função propriedade do Hospital, mas a situação permanece com escorrimento de 
água para a via pública que ali se aglomera criando cheiros nauseabundos. Partilhou 
fotografias do local para se ter uma melhor noção do problema que é necessário resolver 
rapidamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à sinalética nas freguesias rurais, onde a Câmara Municipal, e muito bem, tem 
vindo a intervir, existe uma situação que se arrasta há muitos meses sem que seja dada uma 
resposta às solicitações da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda. Uma questão particularmente 
importante e que urge resolver prende-se com a colocação de lombas dissuasoras de 
velocidade ou passadeiras sobrelevadas que produzam o mesmo efeito na Rua Emídio Xavier 
Pires, artéria que faz a ligação entre as freguesias de Cabeça Gorda e Salvada. Esta medida 
reveste-se de particular importância dado que é frequente o excesso de velocidade nesta zona 
tendo inclusive ocorrido já alguns acidentes com consequências para pessoas e bens.-------------
Ainda relativamente à freguesia de Cabeça Gorda deu conhecimento da existência de um 
processo que se arrasta já há algum tempo, nomeadamente sobre uma casa sita na Avenida 
Alonso Gomes, nº 77, onde é necessário a colaboração do Município para resolução do 
problema, uma vez que a mesma acabou por ruir quase na totalidade, provocando problemas 
nas habitações vizinhas, conforme se pode verificar nas fotos enviadas pela junta de freguesia 
já há algum tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em conta que não se conhecem os proprietários deverá a Câmara Municipal de Beja 
desenvolver os procedimentos necessários à regularização da situação e entregar à Junta de 
Freguesia este imóvel de forma a que possa ser recuperado e possa albergar alguns projetos 
da freguesia, nomeadamente o Museu do Brinquedo/Museu do Roger ou outro considerado 
pertinente. Neste momento o mais importante é a recuperação rápida do imóvel de forma a 
atenuar os problemas que esta a causar nas casas contiguas, disse.------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro perguntou qual o ponto da situação relativamente à obra do 
Museu Regional Rainha D. Leonor.--------------------------------------------------------------------------------
Solicitou ao senhor Presidente e respetivo gabinete, relativamente aos eventos patrocinados e 
apoiados pela Câmara Municipal, que lhe fosse dado conhecimento antes inclusivamente dos 
próprios meios de comunicação social porque, em bom rigor, muitas vezes acaba por saber de 
algumas ocorrências depois delas acontecerem através da comunicação social e não lhe 
parece nada adequado que um vereador de uma câmara municipal saiba de alguns 
acontecimentos desta forma.---------------------------------------------------------------------------------------
Chamou a atenção para o executivo em permanência tomar medidas e intervir rapidamente ao 
nível da limpeza da cidade que está num estado pouco cuidado. Disse ter algumas propostas 
que poderá apresentar, se assim o entenderem, mas é de facto urgente que a limpeza da 
cidade melhor porque até constrange um pouco andar por algumas das ruas de Beja.-------------
Chamou também a atenção para a necessidade dos serviços procederem à pintura de uma 
parte do muro que confina entre a Pousada de São Francisco e o Jardim Público, conforme 
fotografia que apresentou.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota das observações e sugestões feitas e 
relativamente às questões efetivamente colocadas disse o seguinte:------------------------------------ 
 



 

Página 3 de 25 
 

 
Senhor vereador Rui Eugénio, Hospital Privado do Alentejo, crê que sim, em setembro terá 
sido assinado um protocolo entre o Grupo Empírica, SGPS, S.A. e a Siemens Healthineers. O 
hospital, a concretizar-se, como o próprio nome indica é privado e a Câmara Municipal de Beja 
intervém apenas naquilo em que a sua intermediação é solicitada, como interveio por exemplo 
num processo que se arrastava há nove meses nas Infraestruturas de Portugal e que tinha a 
ver com as acessibilidades, questão que foi ultrapassada. Foi entretanto solicitado pela 
Empírica, que no memorando de entendimento e na escritura realizada fosse levantada a 
cláusula relativa à reversão do terreno, algo que a Câmara Municipal de Beja não aceitou, 
obviamente, e já informou o Grupo. Para além disto há também alguns pedidos de benefícios 
fiscais ao nível dos impostos aos quais foi respondido que é uma situação que poderá ser 
avaliada assim que a obra se inicie, ou seja, é preciso também haver um sinal da outra parte 
que é para avançar. As últimas informações que dispõe, até de contatos que estão a decorrer 
entre o Grupo e a CCDRA, é que o interesse na construção desta Unidade se mantem mas até 
agora o projeto não deu entrada na Câmara Municipal, aliás, aquilo que lhes têm transmitido é 
que o mesmo está em apreciação na Entidade Reguladora de Saúde e que depois de ser 
aprovado dará entrada nos serviços técnicos, mas dizem isto há muito tempo, e de facto o 
andamento deste processo não tem sido no ritmo e velocidade desejada pelo que ainda ontem 
deu instruções ao Gabinete de Apoio ao Investimento que solicitasse ao Grupo Empírica um 
cronograma com a previsão para instalação desta Unidade para se fazer o acompanhamento 
devido e para que, se houver deslizes significativos, se apurem responsabilidades.-----------------
Relativamente à chamada de atenção, entretanto feita pelo vereador Vítor Picado, sobre se 
termina em fevereiro o prazo para início da construção sob pena do terreno reverter 
novamente para a Câmara Municipal, referiu não ter a certeza mas admitiu no limite que sim, 
contudo, estando o processo nesta fase não tem o município interesse em pagar trezentos mil 
euros para reverter o terreno, disse.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Avenida Comandante Ramiro Correia, informou que o executivo tem em sua 
posse um projeto elaborado pelo Arquiteto Domingos Horta para disciplinar o estacionamento 
no troço referido pelo vereador Rui Eugénio que será para executar durante este mandato.-----
Relativamente ao alerta da vereadora Maria de Fátima Estanque sobre a Estrada Municipal 
529 que liga Santa Vitória à Mina da Juliana, disse que a mesma está dentro da garantia, cinco 
anos, o empreiteiro J.R.R. Construções, encontra-se a executar neste momento um troço de 
oito quilómetros na Estrada Nacional 391 entre Salvada e Quintos que prevê concluir ainda 
esta semana para depois se deslocar para a Estrada Municipal 529, que já visitou em janeiro e 
fevereiro, mostrando-se bastante surpreendido pelo modo como a via se apresenta nalguns 
pontos. A intervenção será com tapete novo e uma base mais robusta e a expetativa é que 
durante o mês de março o empreiteiro se estabeleça novamente na estrada em questão e 
corrija as deficiências.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão levantada pelo vereador Nuno Palma Ferro referiu que a obra do 
Museu Regional Rainha D. Leonor deveria ter-se iniciado efetivamente durante o mês janeiro, 
não aconteceu porque o Tribunal Administrativo e Fiscal, conforme já tinha informado em 
reunião de câmara de 15 de dezembro de 2021, aplicou a pena de suspensão do início de obra 
na sequência de uma reclamação apresentada pelo Consórcio Vestígios e Lugares/Mural da 
História. Aguarda-se para saber, dentro do quadro legal, a quem assiste a razão mas não há 
data prevista embora se deseje que a situação se desbloqueie rapidamente até porque a obra 
é financiada pelo Portugal 2020, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro perguntou se não há forma nenhuma de ultrapassar esta 
situação? Então o património está a degradar-se, o espólio está a degradar-se e não há forma 
de dizer não? Se o Tribunal demorar dois anos a decidir e se perdermos o financiamento do 
Portugal 2020 não há obra? E quem é depois o responsável por isso?-----------------------------------  
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A Drª Paula Mansinhos, Jurista Municipal, acrescentou, que este processo de contencioso pré-
contratual que está atualmente pendente no TAF tem caráter de urgência, de qualquer das 
formas, a própria Lei não determina um prazo para que eles terminem. Não tem conhecimento 
do processo em si nem sabe em que fase se encontra uma vez que quem acompanha o mesmo 
é o Dr. João Godinho, constituído pela Associação Portas do Território para o efeito, mas tendo 
sido decretada a suspensão do contrato pelo juiz, enquanto não houver decisão não é possível 
iniciar-se a obra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
As ações que não têm caráter de urgência no TAF são sempre muito demoradas e mesmo as 
consideradas urgentes demoram mais do que aquilo que seria desejável infelizmente e não é 
possível de facto prever o tempo que possa levar, disse.---------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros deu conhecimento que quando esta suspensão aconteceu foi na 
altura das últimas chuvadas, infelizmente há muito tempo, e a preocupação que houve foi no 
sentido de preservar o património pelo que a primeira intervenção iria ser logo ao nível da 
cobertura para conter o problema das infiltrações. Naquele momento ainda foi visto 
juridicamente se poderiam ser executados alguns dos trabalhos considerados na empreitada 
mas a indicação que obtiveram foi que nenhum dos trabalhos incluídos no caderno de 
encargos podiam ser realizados com o prejuízo da Câmara Municipal e a Direção Regional de 
Cultura poderem vir a ser acusadas de desrespeito pela decisão do Tribunal. Assim, a única 
coisa que se conseguiu fazer foi uma intervenção de contenção minimalista com a colocação 
de um andaime e a cobertura de algumas peças com todas as cautelas e mais algumas para 
não incorrer em complicações jurídicas e outras futuramente.--------------------------------------------
Posto isto, duas notas: relativamente às marcações da Rua Pablo Neruda e zonas envolventes, 
observação feita pelo vereador Rui Eugénio na última reunião, informou que efetivamente a 
mesma consta no plano de pinturas e pavimentações.------------------------------------------------------
Relativamente às questões colocadas pelo vereador Vítor Picado referiu que irá falar 
diretamente com a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda para se inteirar 
que ajuda é necessária por parte da Câmara Municipal e quais os assuntos que estão 
pendentes, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente ao prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 1, onde a 
Câmara Municipal de Beja é proprietária apenas de uma fração, informou que a situação 
exposta pelo senhor vereador Vítor Picado foi reportada para a Associação de Condomínios 
uma vez tratar-se de uma fração privada propriedade do Hospital e foi encaminhada para 
vistoria no dia 08 de março de 2022. Foi enviado pelo Hospital um email para a associação a 
referir que aguarda uma reunião de condomínio mas também que se fossem tomando as 
diligências possíveis no sentido de solucionar esta questão.-----------------------------------------------
Referiu ainda ter conhecimento das fotografias apresentadas pelos vereadores e naturalmente 
que a Câmara Municipal está disponível também para participar na reunião de condomínios, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio perguntou se já foi tomada alguma decisão relativamente à proposta 
de apoio, no valor de 12.000,00 €, que os vereadores da CDU apresentaram para realização do 
Festival MUPA 2022 e se os organizadores já foram informados.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu que sim, os organizadores já foram 
informados que a decisão da Câmara Municipal de Beja é manter a proposta de apoio nos 
10.000,00 € aos quais junta o apoio regular que este ano é de 1.250,00 €, ou seja, entre o 
apoio pontual e regular a TRUJIA – Associação Cultural irá receber 11.250,00 €, disse.-------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 



 

Página 5 de 25 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
 

2.1. – 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções de Plano da Câmara 
Municipal de Beja para o ano 2022;----------------------------------------------------------------- 

 
ENQUADRAMENTO LEGAL:---------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o previsto no nº 1 do artigo 130º da Lei do Orçamento do Estado para 2021, 
doravante designada por LOE 2021, Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, após a aprovação do 
mapa «Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da 
aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução      orçamental.--
Nos termos do nº 2, do mesmo artigo, o pedido de integração do saldo acima referido, a 
apresentar ao órgão deliberativo, deve ser adequadamente instruído, em conformidade com o 
modelo próprio a divulgar pela DGAL.-----------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito, e de acordo com a Nota Informativa “Integração do Saldo de execução 
orçamental”, emitida pela DGAL em março de 2020, o pedido de integração do saldo da gerência, 
nos termos acima expostos, deve ser instruído, no mínimo, com a seguinte informação, para além 
do mapa de Fluxos de Caixa aprovado: Informação dos compromissos transitados; Informação da 
execução das GOP, devendo estar individualizada a execução do PPI; Informação da execução 
orçamental (receita e despesa) e Informação de saldo integrado ao abrigo do nº 6 do artigo 40º da 
Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação.----------------------------------------------------
Neste sentido, todos os documentos acima referidos e constantes nas instruções da DGAL, bem 
como os mapas referentes à 1ª Revisão ao Orçamento e às GOP’s e uma nota explicativa das 
situações nela contemplada, constituem o anexo número um que faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informa-se ainda que, a Revisão em apreço cumpre, além de toda a legislação anteriormente 
referida, o estabelecido no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que, de 
acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro 
(diploma que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), continua 
em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À consideração superior, com vista a ser presente a reunião do órgão executivo, para aprovação, e 
ao órgão deliberativo para efeitos de ratificação, de acordo com o artigo 3º-A da Lei nº 1-
A/2020, de 19 de março, acima mencionada, e uma vez que a sua aprovação é competência da 
Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta e submetê-la à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 83)------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2. – Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja – 1º semestre de 
2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a situação económica 
e financeira do Município de Beja – 1º semestre de 2021, enviado nos termos do disposto na 
alínea d) do nº 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, por Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Ldª, que constitui documento anexo número dois que faz parte integrante 
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da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento e submeteu o presente Relatório à Assembleia Municipal.------ 
 

2.3. – Propostas de aprovação de projetos de execução e abertura de 
procedimentos por concurso público:-------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2097, de 18 de fevereiro de 2022 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual e de 
acordo com a alínea b) do artigo 19º do mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução 
e das restantes peças do procedimento, que constituem documento anexo número três e 
fazem parte integrante da presente ata, com vista à abertura de concurso público para a 
realização da empreitada de valorização do espaço do Fórum Romano de Beja, a qual prevê a 
valorização do espaço localizado nas traseiras do Centro de Arqueologia e Artes, local do 
Fórum Romano de Beja. Como previsto no nº 1 do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão de 
contratar pela ausência de recursos próprios para a realização de uma obra com estas 
características e que, sendo candidatada a fundos comunitários, terá obrigatoriamente de ser 
lançada por empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 1.260.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo 
do orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução 
deste projeto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes reside no facto de se tratar de uma obra a 
executar de forma contínua e que importa considerar como um todo em termos técnicos e até 
de obrigações de garantia, sendo que a sua separação poderia causar graves inconvenientes à 
entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2022 e 2023. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do 
artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das 

Entidades Públicas), a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia 
da Assembleia Municipal, deverá submeter-se a esse órgão a aprovação da seguinte 
distribuição de encargos:---------------------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………. 420.000,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 840.000,00 € + IVA  
Tratando-se de uma previsão, admite-se que a mesma possa ser ajustada posteriormente, sem 
ultrapassar o montante global indicado nem o ano de fim do contrato, no respeitante aos 
valores anuais indicados, em função do desenvolvimento do procedimento e da futura 
execução física da obra.----------------------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 270 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento: Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº); Vogais 
efetivos: Ana Teresa Pós de Mina Coelho (Arqtª) e Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo 
(Engº); Vogais suplentes: Rui Pedro Borges Lopes Aldegalega (Dr.) e António Manuel Coelho 
Fialho (Engº). Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências 
inerentes ao procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
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comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Não obstante considerarem o projeto muito interessante e que pode ser de facto uma mais-
valia, os vereadores da CDU irão abster-se neste ponto.-----------------------------------------------------
“Estamos todos de acordo que é necessário valorizar o espaço no qual se vêm os vestígios 
monumentais de uma parte do fórum da cidade romana de Beja mas, também, de outros 
monumentos da cidade e, particularmente da casa da moeda.--------------------------------------------
Como se pode ler num recente texto publicado pela Drª Maria da Conceição Lopes numa 
revista do museu de Mérida, esta parte, a mais monumental do fórum da cidade de Pax-Iulia 
que se construiu sobre um povoado de grande importância, como se poderá ver num dos 
edifícios que ela escavou no logradouro do conservatório e na muralha da Rua do Sembrano. 
Esse povoado é para muitos autores, incluindo estrageiros internacionais, a grande cidade pré 
romana de Conistorgis.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estamos, portanto, a tratar de um sítio emblemático da cidade e de um património que tem 
potencial para sustentar a valorização, promoção e enriquecimento da cidade.----------------------
Lançar um projeto sobre este sítio, repetimos, é importante. Mas, dado que ele não está 
isento de escrutínio muito apurado, de especialistas e da comunidade em geral, é importante 
que tomemos decisões assertivas, consensuais e muito bem fundamentadas.------------------------
É, pois, certo que, independentemente de se tratar de uma intervenção num dos locais 
patrimoniais determinantes para a implementação de uma estratégia política de valorização 
do património da cidade de Beja como recurso fundamental para a promoção qualificada da 
cidade e o seu desenvolvimento sustentável, estamos, como em qualquer circunstância ou ato 
decisório, obrigados a tomar de posição baseada em informação inequívoca, clara, total e 
transparente. Porém, neste caso, por, além do mais ser um equipamento que envolve 
investimento elevado e de ficar exposto ao interesse público e mediático a exigência de 
informação, e de informação qualificada é ainda mais premente.----------------------------------------
É nosso entender que para sermos assertivos devemos pensar a decisão com base em 
pressupostos que se situam em dois patamares, conexos, mas que, ainda assim, cabe 
distinguir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O projeto – Princípios gerais:------------------------------------------------------------------------------------
Objeto de discussão pública o projeto foi posto em causa pelos especialistas por duas razões:--
a) projeto desajustado ao património arqueológico posto à vista e à importância que tem 
proposto sem que tivessem sido executadas, ao menos, as escavações anteriormente 
começadas, para se perceberem muitos aspetos científicos e patrimoniais relevantes. Na 
realidade, por ser um projeto de arquitetura sem qualquer diálogo com a arqueologia, que é o 
importante do sítio, foi contestado pelos arqueólogos.------------------------------------------------------
b) Como disse a Doutora Adília Alarcão no local, do Centro Unesco, no momento da discussão 
pública “eu até gosto do projeto, mas ele não se adequa ao que aqui está e serve para 
qualquer lado” este projeto teria que ser objeto de alterações significativa e, ela Doutora Adília 
Alarcão e Professor Jorge de Alarcão, disponibilizaram-se para ajudar técnica e cientificamente 
à realização das alterações.------------------------------------------------------------------------------------------
c) Por outro lado, a arqueóloga responsável, Professora M. da Conceição Lopes, disponibilizou-
se para realizar os trabalhos de escavação e fornecer toda a informação que fosse solicitada. O 
projeto que aqui nos chega é um projeto com uma memória descritiva tão parca que nem se 
entende bem, nalguns casos, o carácter do trabalho a realizar.-------------------------------------------
Consultada a arqueóloga Maria da Conceição Lopes sobre a sua posição sobre o projeto, 
afirmou-nos, por escrito “…que o desconhece totalmente e que desde maio de 2021, muito 
antes das escavações que trouxeram importantes dados para o projeto nunca mais foi 
contactada pela equipa de projetistas”. Aliás, “…manifestou contentamento pelo facto de se 
valorizar um dos tanques pequenos, pois que as recentes escavações mostraram a sua grande 
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importância na leitura do sítio, em tempos de César” (fim de citação).-----------------------------------
O que nós podemos verificar no projeto é que esse dito tanque, afinal vai ser aterrado.-----------
Afirmou-nos estranhar que a partir de maio de 2021 nunca mais tenha tido qualquer contacto 
por parte da equipa projetista, uma vez que tanto ela como os outros membros da equipa 
sempre colaboraram e trocaram informação, quer por mail quer nas reuniões para que foi 
convocada e esperava ser contactada para ver o projeto final, que supunha estar terminado no 
final do ano, conforme deduziu da resposta ao mail seu, enviado à câmara por intermédio do 
Engº Margalha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntando-lhe se sobre algumas construções a realizar, estranhou e manifestou grande 
preocupação com o facto de se ir construir um WC em cima de estruturas fundamentais para a 
leitura do sítio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portanto, a responsável do sítio não foi contactada pela equipa de projeto e isso deve 
preocupar-nos, pois é ela que tem o conhecimento daquilo que queremos valorizar e da 
história que queremos contar.--------------------------------------------------------------------------------------
Contatado o Professor Alarcão, disse-nos que no início colaborou, de facto, com o projeto, mas 
que não sabe nada do resultado final, nem foi chamado para dar parecer.----------------------------
Parece-nos que, todos nós, que queremos fazer deste projeto um projeto exemplar: Por isso, 
deveríamos acautelar que os especialistas se pronunciassem favoravelmente, de modo a 
acautelar situações que nos coloquem na praça pública pelos piores motivos e para evitar 
situações incontroláveis de contestação do projeto.---------------------------------------------------------
Assim, sobre isto, uma vez que quem graciosamente se comprometeu a ajudar e quem tem o 
conhecimento sobre o local parece desconhecer o projeto e, por isso não o tenha validado, 
propomos que o Senhor Presidente os consulte para termos uma validação científica, 
absolutamente necessária para votarmos um projeto e um plano de trabalhos de uma 
empreitada que vamos colocar a concurso.---------------------------------------------------------------------
E pedimos isto porque, estamos certos, que como nós o senhor presidente concorda que isto 
não é uma obra qualquer e que exige acompanhamento permanente de especialistas. Assim é 
em todo o lado, como sabemos.-----------------------------------------------------------------------------------
Quem é que decide o que se tapa e o que fica visível? Com que critérios? Patrimonial e 
histórico, arqueológicos ou de projeto de arquitetura? E como se compatibilizam os dois?-------
Em nosso entender, dar voz aos especialistas, em primeiro lugar e, eventualmente, à 
comunidade bejense, em debate público, seria a garantia de que Beja tem um projeto 
solidamente defendido e inatacável e que, não sendo nós especialistas, votemos plenamente 
confortados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto aniquila qualquer tentativa séria de dar visibilidade à Casa da Moeda. O projeto do 
Arquiteto Castro Caldas, soube perceber a importância desse bem patrimonial.---------------------
A Casa da Moeda, e que fazer com a casa da moeda? O Professor Alarcão na resposta por 
escrito que deu às nossas questões é perentório: “Antes de terminar, gostaria apenas de 
chamar a atenção para o facto do projeto do Senhor Arquiteto Vítor Mestre  não contemplar a 
salvaguarda e valorização da oficina de moeda que a Drª Conceição Lopes escavou. Trata-se de 
um achado único a nível nacional e suponho que muito importante mesmo a nível 
internacional. Ora, justamente, achamos que a cidade merece este património único e, por 
isso, queremos que seja contemplado neste projeto.”-------------------------------------------------------
O local precisa de um projeto, mas não existe projeto sem um programa que acompanhe a sua 
exibição ao público. Assim, o programa de apresentação dos conteúdos patrimoniais exige-se. 
Sem esse programa de apresentação, o projeto que vai ser posto a concurso é um projeto que 
conflitua com o sítio, porque não pretende entender o sítio arqueológico, mas sim colocar um 
projeto de visita que tanto faz ser para mostrar o fórum da cidade, que foi a mais importante 
cidade da Lusitânia a seguir a Mérida, como para andar por cima de uns muros de qualquer 
coisa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ora, sendo certo que todos queremos valorizar o sítio, dada a pouca expressão do projeto, é 
importante que não ponhamos o projeto a concurso, sem um programa de valorização.  Se o 
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fizerem devem já deixar definido um timing para o programa, o qual deve estar disponível logo 
a quando da abertura do sítio arqueológico.--------------------------------------------------------------------
Aspetos técnicos e factuais da documentação:-----------------------------------------------------------------
O dossier enviado é incompleto e merce alguns comentários.---------------------------------------------
Do ponto de vista técnico deveria o dossier enviado trazer as peças que serão facultadas em 
plataforma aos concorrentes.---------------------------------------------------------------------------------------
O caderno de encargos é genérico e, em lado algum, refere que se trata de uma obra em sítio 
arqueológico, sensível e que exige trabalho acompanhado permanente por arqueólogo.----------
Estará nas peças omissas nos documentos enviados o documento que define as medidas de 
proteção e conservação das estruturas durante as obras? De que medidas se trata e quem as 
define? Baseadas em que pareceres técnicos?-----------------------------------------------------------------
O Plano de Saúde também não indica nada relativo à arqueologia, e podemos pensar que não 
deve, mas se há conservação há materiais tóxicos no local.------------------------------------------------
O parecer da DRCALEN é relativo a projeto de 2020, estando por isso desatualizado. Tem a 
autarquia documento da DRCALEN que atesta que esta grande alteração ao projeto não 
necessita de nova pronúncia? Onde está o parecer da Arqueologia sobre o projeto? É que se a 
DRCALEN não se pronuncia sobre as alterações então também continua válido o parecer 
executado pela DRCALEN, por acaso assinado pela Drª Susana Correia, sobre as condições que a 
arqueologia coloca. Ora, se este parecer é valido, quem vai executar esses trabalhos?-------------
Na documentação não há nenhuma indicação relativa à localização do estaleiro. Onde fica? 
Que medidas de proteção se exigem para os locais de estaleiro? Onde estão essas medidas 
plasmadas? Enfim, parece-nos que a informação é muito parca para podermos 
informadamente tomar uma decisão.----------------------------------------------------------------------------
Assim: pedimos que nos seja fornecida toda a informação, incluindo as peças a fornecer aos 
concorrentes à empreitada, de modo a podermos pronunciar-nos.--------------------------------------
Reconhecemos a importância do projeto e a sua centralidade num Plano Integrado de Gestão 
do Património da cidade, aliás, demos-lhe força enquanto liderámos a autarquia, e não o 
consideramos independente do projeto que tínhamos para o Centro de Arqueologia e Artes 
que, aliás, a Professora Conceição Lopes vos forneceu no início do vosso primeiro mandato, e 
sabemos bem como é urgente valorizar e, sobretudo, proteger o sítio, mas para tomar uma 
decisão bem informada necessitamos de Informação científica e técnica, clara, rigorosa e 
qualificada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As questões técnicas do projeto, não creio que sejamos devidamente competentes para as 
discutir, por isso parecia-me importante que a autarquia, uma vez mais, promovesse um 
encontro entre todos os intervenientes e convidasse todos os eleitos. Esse encontro serviria 
para nos inteirarmos do que é que se vai efetivamente realizar. Sobretudo quando houve uma 
generosa oferta dos professores Jorge e Adília Alarcão para ajudar e que não foram, como nos 
informaram, informados dos resultados finais.----------------------------------------------------------------
São eles que dizem isto e, creio estaremos todos de acordo,  não são gente de quem devamos 
duvidar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este especto é tanto mais importante quanto não há, pelo menos expresso nenhum parecer 
relativo à equipa de arqueologia que trabalhou e/ou conhece as problemáticas do local  e, 
sabendo nós, e porque na consulta que fizemos ao professor Jorge Alarcão e Adília Alarcão 
eles afirmam textualmente: “Manifestámos a nossa disponibilidade para sugerirmos ao Senhor 
Arquiteto Vítor Mestre algumas alterações que minimizassem o impacto do projeto.--------------
Dada a disponibilidade manifestada pelo Arquiteto, tivemos posteriormente com ele, duas ou 
três sessões de trabalho. O Senhor Arquiteto Vítor Mestre aceitou algumas das nossas 
sugestões. Demos também algumas sugestões sobre aterros que deveriam fazer-se para tornar 
o sítio acessível aos visitantes, e, nessa medida, propusemos cotas para esses aterros e as 
plataformas que deveriam criar-se.  Apresentámos essas sugestões com a ressalva de que 
poderiam ter de ser revistas em função dos resultados das escavações que deviam ainda ser 
prosseguidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Numa posterior reunião com o Senhor Presidente da Câmara advogámos a necessidade de se 
completarem as escavações e de se tomarem providências para evitar a continuada 
degradação dos muros a descoberto. Ficou então combinado que a Drª Adília Alarcão 
elaboraria os princípios para a elaboração de um caderno de encargos tendo em vista o 
lançamento de um concurso para trabalhos de consolidação e restauro.-------------------------------
Os princípios foram enviados ao Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------
Supomos que o caderno de encargos foi redigido pela Direção Regional da Cultura do Alentejo, 
mas nunca tal caderno nos foi apresentado para sobre ele nos pronunciarmos.----------------------
Também não sabemos se o concurso foi feito ou se chegaram a realizar-se tais trabalhos.--------
Será, pois importante que tomemos uma decisão fundada e que não nos envergonhe, nem 
coloque em ridículo o trabalho que teve investimento monetário e científico elevado.------------
Ora, é importante ver se as escavações foram tomadas em conta, pois elas terminaram em 
setembro último e o parecer da DRCALEN é de 2020.”--------------------------------------------------------
Por outro lado, nem a Professora Conceição Lopes tem conhecimento do projeto final, nem o 
professor Alarcão, dado que ele diz: “…nunca ter conhecimento, oficial ou oficioso, da versão 
final do projeto” e, por isso afirmaram: “acabou aqui a nossa colaboração, quer com a Câmara, 
quer com o Arquiteto Vítor Mestre, porque nunca mais fomos abordados nem pelo Senhor 
Presidente nem pelo Sr. Arquiteto.--------------------------------------------------------------------------------
Em conclusão: Lamentamos o projeto, porque entendemos que teria sido preferível outra 
solução.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo, e de modo a ultrapassar este impasse, achamos que a Autarquia e a Cidade em 
geral não deveriam colocar-se numa posição em que há um projeto de Arqueologia para a 
Cidade sem que os Arqueólogos especialistas concordem com ele  nunca será bom para a 
cidade que um  projeto chave para a promoção da cidade seja contestado, porque os 
especialistas não o aprovam.----------------------------------------------------------------------------------------
Pelo que sabemos, a Professora Conceição Lopes manifesta disponibilidade total para 
colaborar e não vemos porque não haveremos de chamá-la para o projeto já que o Professor 
Alarcão também afirmou que “Drª Conceição Lopes, sendo certa que ninguém como ela se 
acha habilitada a coordenar um projeto global tendente à descoberta e valorização do passado 
extremamente interessante da cidade.”-------------------------------------------------------------------------
Haverá alguma razão para esperdiçarmos quem sabe sobre a cidade?! Creio que poderemos 
cometer um erro por teimarmos numa solução não concertada.-----------------------------------------
Achamos, pois, que há alguma coisa que se pode fazer para melhorar, e penso que reunindo 
todos, assim o poderemos fazer. Neste sentido, e porque falta percorrer esse caminho, não 
obstante considerarmos que o projeto apresentado tem componentes muito positivas, vamo-
nos abster, alertando para a necessidade de irmos limando arestas e concertando as várias 
opiniões, especialmente a dos arqueólogos que ao longo dos anos têm vindo a dar o seu 
inestimável contributo para uma solução que procure valorizar inequivocamente este conjunto 
arqueológico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pela nossa parte, estamos aqui para ajudar a encontrar essa plataforma de entendimento num 
equipamento cultural e patrimonial de valor internacional, portanto, para unir, não para 
dividir, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis referir o seguinte:--------------------------------
Disse o senhor vereador Vítor Picado que tudo deve ser feito de forma assertiva e consensual, 
pois senhor vereador é o que o executivo procura fazer desde 2018, isto é, desde 2018 que se 
tem procurado juntar a arqueologia a engenharia e a arquitetura, que se envolve a Direção 
Regional de Cultura, que se trabalha com os gabinetes de arquitetura consignados no exercício 
do Presidente João Rocha e muito bem, que se tem chamado permanente e constantemente a 
Drª Conceição Lopes a este processo que tem sido feito na maior transparência, para o qual se 
arranjou financiamento e, não tivessem sido os últimos invernos tão generosos quanto têm 
sido infelizmente, nomeadamente para a falta de água na pecuária e noutras atividades, 
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provavelmente já se teria perdido quase tudo o que está no Fórum Romano, portanto, é altura 
de agir e de salvar. Esperou-se doze anos pelos mais diversos motivos, ou porque o município 
não tinha projeto ou porque não tinha financiamento e não conseguia avançar na estabilização 
do local, doze anos onde as estruturas têm estado a céu aberto, agora, pela primeira vez, estão 
reunidas as condições para avançar.------------------------------------------------------------------------------
O projeto apresentado, dia 21 de fevereiro de 2020, no Centro UNESCO era excelente, na 
opinião do executivo naturalmente, mas ainda foi aperfeiçoado sem qualquer interferência 
política da Câmara Municipal de Beja. A única intervenção política neste processo foi dele 
próprio e do ex-vereador Luís Miranda por considerarem que a entrada deve ser pela Rua da 
Moeda e não pela Praça da República, tudo o resto tem sido combinado pela arqueologia pela 
engenharia e pela arquitetura em que as pessoas ligadas à arquitetura e à engenharia não se 
têm poupado a esforços para conseguirem o máximo de incorporação técnica possível dos 
arqueólogos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As casas de banho constam do projeto desde 2020 e é absolutamente extraordinário que dois 
anos depois se fale pela primeira vez nas mesmas, onde nunca se fez uma escavação, 
independentemente de poder haver uma referenciação, até porque o edifício é mínimo e 
mesmo nele é possível levantar o chão e continuar a escavação. Este projeto é modelar e 
adaptativo, minimalista, mas estabiliza e dá segurança ao espaço e sobretudo valoriza-o para a 
cidade, porque estamos a falar num centro histórico de uma cidade e não no campo e agora 
reunidas todas as condições sobre provavelmente o projeto mais trabalhado em termos 
arqueológicos das últimas décadas é altura de seguir em frente.-----------------------------------------
Neste momento devido às situações muito complexas que existem, nomeadamente, muros de 
suporte que estão em vias de poder ruir a curto prazo, uma parte da Capricho que tem de ser 
necessariamente demolida, necessidade de consolidar algumas daquelas estruturas é 
fundamental avançar até porque não se pode esquecer que o concurso ainda irá demorar, ou 
seja, tem de se lançar a empreitada, esperar que haja concorrentes, esperar pelo visto do 
Tribunal de Contas, uma vez que a obra é superior a 950.000,00 € e, portanto, ainda passará 
provavelmente outro inverno.--------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar disse que evidentemente a Câmara Municipal de Beja tem todos os pareceres 
favoráveis da Direção Regional de Cultura, os chamados pareceres favoráveis condicionados 
antes das obras terminarem.----------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida deu a palavra ao arquiteto Vítor Mestre.-------------------------------------------------------- 
 
O arquiteto Vítor Mestre começou por agradecer a oportunidade de estar presente nesta 
reunião para dar alguns esclarecimentos adicionais bem como todo o trabalho de preparação 
que o senhor vereador Vítor Picado acabou de descrever o que demonstra também a 
preocupação relativamente a esta matéria que naturalmente comunga. Congratulou-se 
também com todo o esforço que a Drª Conceição Lopes tem feito ao longo deste trabalho de 
longo alcance científico e que tem uma dimensão nacional e internacional.---------------------------
Referiu que, depois da reunião pública mencionada pelo senhor Presidente da Câmara, e que 
foi muito produtiva, teve oportunidade de pedir os préstimos diplomáticos da Drª Adília e do 
Professor Jorge Alarcão, no sentido de ajudarem a melhorar o projeto. Foi quatro vezes a casa 
dos dois e, quando chegou, o professor já tinha inclusivamente feito sobre o desenho o seu 
próprio esboço alertando para os sítios de maior dificuldade. Todos esses pormenores foram 
vistos, a maquete foi refeita, apresentada novamente aos dois, o professor fez questão de lhe 
dizer que faria a ponte com a Drª Conceição Lopes, voltou à Direção de Cultura e à Câmara 
Municipal de Beja, mostrou tudo e também apresentou todos os conselhos dados pela Drª 
Adília e pelo Professor Alarcão, nomeadamente, que a Drª Conceição Lopes deveria fazer mais 
um trabalho de escavação prévio juntamente com os trabalhos de limpeza que eram 
necessários fazer. Durante este trabalho, ele próprio e o Engº Pedro Ribeiro, acompanharam 
os desenvolvimentos em mais que uma visita, com a Drª Conceição Lopes e com a sua equipa, 
que foi muito prestável esclarecendo todos os pontos sensíveis que a escavação estava a dar, 
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nomeadamente, a questão do tanque que vai ficar à vista e que o Engº Pedro Ribeiro teve o 
cuidado de explicar como é que o mesmo poderia ser tecnicamente virado para ficar visível, 
porque o mesmo resvalou de uma cota superior e ficou quase virado ao contrário. As questões 
que têm a ver com os taludes de contenção dos muros dos vizinhos e da Capricho, que estão 
em risco e podem condicionar a segurança até das próprias pessoas, foram todas avaliadas 
com a Drª Conceição Lopes que inclusivamente lhes disse que esses trabalhos não interferiam 
com a escavação e, portanto, tudo o que foi feito neste momento segue ipsis verbis todas as 
recomendações da Drª Conceição Lopes pelo que terá todo o gosto, com os senhores 
vereadores, no terreno esclarecer o que for necessário e demonstrar que realmente o projeto 
não foge rigorosamente a nada.-----------------------------------------------------------------------------------
Mostrou um desenho da planta final e explicou alguns aspetos do projeto, nomeadamente, 
que não será nada construído em cima seja do que for, apenas serão inseridas pequenas 
perfurações no terreno e nos sítios onde o terreno está em grande profundidade devido às 
escavações, para não haver obra de construção civil, serão feitos os blocos em estaleiro, que 
encaixam uns nos outros e onde será aparafusado todo o sistema metálico do edifício que será 
integralmente modelar e desmontável a qualquer altura, portanto não há qualquer betão 
armado fixo, é tudo pré-fabricado, transportado e montado no local. Nenhum desses 
elementos tem a plataforma do pavimento encostada ao chão, todos eles estão levantados e o 
único sítio, porque a lei o obriga, que tem um sanitário minúsculo para pessoas com 
mobilidade reduzida e para senhores e senhoras, está exatamente a um canto, junto à Rua da 
Moeda, precisamente para que todo o saneamento e adução de água sejam feitos ao nível da 
rua, contudo, apesar de estar elevado 1,40m se este vier a revelar-se inconveniente pode ser 
mudado para outro módulo. Os módulos são todos levantáveis, ou seja, o edifício pode estar a 
ser visitado e ao mesmo tempo pode estar uma equipa de arqueólogos a escavar o local e 
inclusivamente contribuir para a interpretação do mesmo. Nada neste edifício compromete 
uma mudança estratégica da visitação uma vez que ele é todo reversível.-----------------------------
Mostrou-se disponível, sempre que os vereadores queiram, para dar esclarecimentos 
adicionais, porque compete-lhe e é a sua obrigação ética em fazê-lo enquanto técnico e 
cidadão, na presença da Drª Adília e do Professor Alarcão bem como da Drª Conceição Lopes 
até porque nunca faria qualquer coisa contrária àquilo que ficou acordado, disse.------------------ 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu ao Arquiteto Vítor Mestre estas explicações que os deixam 
mais descansados quando diz que os trabalhos a decorrer seguem todas as recomendações 
daquilo que foi a articulação com os especialistas e não está em causa o projeto, que 
consideram interessantíssimo, mas há as questões que colocou de início derivadas da 
informação que recolheram e obviamente tendo essa anuência para as poder colocar em 
reunião de câmara não queriam deixar de manifestar essas preocupações, disse.------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro agradeceu a presença do senhor arquiteto e a inestimável 
colaboração do ponto de vista de uma explicação perfeitamente clara para qualquer comum 
mortal pelo que da sua parte ficou perfeitamente esclarecido. Louvou também a Câmara 
municipal no sentido de proporcionar aos técnicos uma explicação desta qualidade que 
enaltece o projeto e a cidade, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 84)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2101, de 18 de fevereiro de 2022 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual e de 
acordo com a alínea b) do artigo 19º do mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução 
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e das restantes peças do procedimento, que constituem documento anexo número quatro e 
fazem parte integrante da presente ata, com vista à abertura de concurso público para a 
realização da empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Fase II, a qual prevê a 
execução das infraestruturas e obras de urbanização da segunda fase da Zona de Acolhimento 
Empresarial Norte. Como previsto no nº 1 do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão de 
contratar pela ausência de recursos próprios para a realização de uma obra com estas 
características e que, sendo candidatada a fundos comunitários, terá obrigatoriamente de ser 
lançada por empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 700.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução deste 
projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes reside no facto de se tratar de uma obra a 
executar de forma contínua e que importa considerar como um todo em termos técnicos e até 
de obrigações de garantia, sendo que a sua separação poderia causar graves inconvenientes à 
entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2022 e 2023. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do 
artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das 

Entidades Públicas), a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia 
da Assembleia Municipal, deverá submeter-se a esse órgão a aprovação da seguinte 
distribuição de encargos:---------------------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………. 300.000,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 400.000,00 € + IVA  
Tratando-se de uma previsão, admite-se que a mesma possa ser ajustada posteriormente, sem 
ultrapassar o montante global indicado nem o ano de fim do contrato, no respeitante aos 
valores anuais indicados, em função do desenvolvimento do procedimento e da futura 
execução física da obra.----------------------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 300 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento: Presidente: António Manuel Coelho Fialho (Engº); Vogais efetivos: 
Ana Teresa Pós de Mina Coelho (Arqtª) e João Duarte Lopes Baptista Margalha (Engº); Vogais 
suplentes: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº) e Luís José de Brito Camacho 
Barriga (Engº). Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências 
inerentes ao procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 85)----------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2134, de 18 de fevereiro de 2022 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual e de 
acordo com a alínea b) do artigo 19º do mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução 
e das restantes peças do procedimento, que constituem documento anexo número cinco e 
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fazem parte integrante da presente ata, com vista à abertura de concurso público para a 
realização da empreitada remodelação da iluminação pública do Centro Histórico de Beja, a 
qual prevê a substituição, reparação e eletrificação das lanternas de iluminação pública do 
centro histórico da cidade. Como previsto no nº 1 do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão 
de contratar pela ausência de recursos próprios para a realização de uma obra com estas 
características e que, sendo candidatada a fundos comunitários, terá obrigatoriamente de ser 
lançada por empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 325.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos serviços com base em consultas informais ao 
mercado e no histórico do Município em anteriores adjudicações.---------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2022 e 2023. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do 
artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das 

Entidades Públicas), a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia 
da Assembleia Municipal, deverá submeter-se a esse órgão a aprovação da seguinte 
distribuição de encargos:---------------------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………. 210.000,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 115.000,00 € + IVA  
Tratando-se de uma previsão, admite-se que a mesma possa ser ajustada posteriormente, sem 
ultrapassar o montante global indicado nem o ano de fim do contrato, no respeitante aos 
valores anuais indicados, em função do desenvolvimento do procedimento e da futura 
execução física da obra.----------------------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 270 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento: Presidente: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº); 
Vogais efetivos: Anselmo José Oleiro Correia (Engº) e Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº); 
Vogais suplentes: Silvestre José Ferro Pelica (Artqº) e António Manuel Coelho Fialho (Engº). 
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes ao 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 86)----------------------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 1591, de 10 de fevereiro de 2022 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
técnico, informando que, em face de novo pedido de prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de reabilitação e refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta, 
apresentado pelo consórcio Efima, Ldª/Pentatipo, Ldª e com base na informação da empresa 
de fiscalização contratada para o efeito, a Progesteam, Ldª, será de conceder a prorrogação 
legal solicitada de 121 dias, até ao próximo dia 01 de maio de 2022.------------------------------------
Será igualmente de propor a aprovação do plano de trabalhos corrigido ao novo prazo e do 
respetivo cronograma financeiro.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 87)------------- 
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2.5. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de dois postos de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;---------------------------- 

 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão de Educação, Desporto e 
Juventude/Serviço de Educação, nomeadamente ao nível do pessoal da área administrativa, 
necessário para dar resposta às diversas exigências funcionais de caráter permanente, 
decorrente da aposentação de trabalhadores integrados na carreira/categoria de Assistente 
Técnico e no âmbito da transferência de competências no domínio da Educação, 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 2022, 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 Técnicos para a Divisão de Educação, Desporto e Juventude/Serviço de 
Educação – Gestão Escolar.-----------------------------------------------------------------------------------------
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 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 efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, 
também, 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 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, 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 n.º 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 
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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: José Miguel Parrinha Martins, Técnico Superior; Vogais efetivos: Maria de Jesus 
Vidinha Vieira Silva Dionísio, chefe de serviços de administração escolar, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica 
Superior; Vogais suplentes: Cármen Sofia Moisão Santos e Lénia Cristina Santos Estanque, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 88)----------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação de protocolo;---------------------------------------------------- 

 
Considerando a necessidade de celebração de acordos ou parceria com empresas ou outros 
empregadores, associações empresariais e socioprofissionais ou outras organizações que se 
adequem à especificidade da formação ministrada para a concretização da formação em 
contexto de trabalho e a integração no mercado de emprego no âmbito dos cursos técnicos 
superiores profissionais, em cumprimento o disposto no n° 2 do artigo 40°-C do Decreto-Lei n° 
74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 63/2016, de 13 de setembro, 
celebram o protocolo como primeiro outorgante, o Instituto Politécnico de Beja e como 
segundo outorgante, o Município de Beja que será regido pelas seguintes cláusulas:--------------
-Cláusula Primeira: O presente protocolo tem por objetivo estabelecer as formas de 
cooperação entre os dois outorgantes, as quais visam a organização e implementação da 
formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos alunos no Curso Técnico Superior 
Profissional em Tecnologias Agroambientais e Sustentabilidade, conforme disposto no artigo 
40º-M do Decreto-Lei n° 74/2006, de 24 de março, com as respetivas alterações.-------------------
Cláusula Segunda: A formação prática, a desenvolver em contexto de trabalho e estruturada 
num plano individual de formação que será assinado por todos os intervenientes, assume a 
forma de estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais 
e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir.--------------------------------
Cláusula Terceira: O segundo outorgante compromete-se a aceitar dois alunos, durante 15 
semanas para efeitos da formação em contexto de trabalho.----------------------------------------------
Cláusula Quarta: O primeiro e segundo outorgantes asseguram que os aluno(s) estagiário(s) 
irão aplicar os conhecimentos e saberes adquiridos às atividades práticas do respetivo perfil 
profissional em contexto de trabalho, contemplando a execução de atividades sob orientação 
especializada, utilizando as técnicas, os equipamentos e os materiais que se integram nos 
processos de produção de bens ou de prestação de serviços.----------------------------------------------
Cláusula Quinta: Entre ambos os outorgantes será promovido o desenvolvimento integrado do 
estágio nos termos seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------
a) O segundo outorgante colocará à disposição dos alunos do primeiro outorgante os meios 
humanos, técnicos e de ambiente de trabalho, necessários à organização, ao 
acompanhamento e à avaliação da sua formação em contexto de trabalho;---------------------------
b) O primeiro outorgante nomeará, entre os professores da componente de formação técnica, 
um responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento do estágio que trabalhará em 
estreita articulação com o responsável nomeado pela entidade de acolhimento do estágio;------
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c) O estágio tem a duração de 750 horas, de acordo com o plano de formação, as quais 
decorrerão durante 7 horas diárias e 5 dias por semana;----------------------------------------------------
d) O primeiro outorgante disponibiliza um dossier individualizado de estágio contendo a 
planificação, a calendarização das tarefas de estágio, o perfil profissional e as competências a 
desenvolver nas diferentes fases do mesmo, conforme previamente acordado entre ambos os 
outorgantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Sexta: As partes acordam em reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação, dos resultados, bem como das medidas para superação de dificuldades dos 
alunos estagiários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Sétima: Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão 
dirimidas por acordo entre ambas as partes.-------------------------------------------------------------------
Cláusula Oitava: O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e 
vigorará pelo prazo de dois anos, automaticamente renovado por períodos adicionais da 
mesma duração, no caso de não ser denunciado por qualquer das partes, com uma 
antecedência mínima de noventa dias relativamente à data de termo, mediante prévia 
comunicação feita por escrito, sem prejuízo, todavia, da formação em curso.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 89)----------- 
 

2.7. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:--------------- 

 
Requerido por Jorge Manuel Guerreiro Sobral, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Jorge Raposo, nº 23, em Beja, pelo valor de 70.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos 
de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 90)- 
 
Requerido por Margarida Alexandre Sérgio C. A. dos Santos, que pretendendo vender a 
fração L do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57, 2º frente dtº, em Beja, 
pelo valor de 90.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a 
pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, 
interesse no exercício do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 91)- 
 
Requerido por José Isidro Dionísio, que pretendendo vender a fração M e fração T do prédio 
sito na Rua António Sérgio, nº 10, 2º-A dtº, em Beja, pelo valor de 47.000,00 € + 3.000,00 €, 
respetivamente, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 92)- 
 
Requerido pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Imorenda, que pretendendo 
vender a fração A do prédio sito na Rua de Mértola, nº 27, em Beja, pelo valor de 195.000,00 €, 
vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 93)- 
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Requerido por Maria Antónia Ludovina, que pretendendo vender a fração B do prédio sito na 
Rua Tenente Sanches Miranda, nº 2, r/c dtº, em Beja, pelo valor de 70.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 94)- 
 
Requerido por Solução Arrendamento – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para 
Arrendamento Habitacional, que pretendendo vender o prédio sito no Beco da Rua Dr. 
António José de Almeida, nº 3, em Beja, pelo valor de 57.498,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 95)- 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.8. – Prorrogação do prazo de transferência das competências para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais no domínio da ação social;- 
 
Registo nº 3322, de 14 de fevereiro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que o Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de março procedeu à primeira alteração ao 
Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, que concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social, 
prorrogando o prazo de transferência das mencionadas competências.--------------------------------
Foi assim alterada a redação dos números 4 a 5 do artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 
de agosto, pelo que nos termos do nº 4 do artigo, na redação atual, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte todas as competências previstas no diploma em questão consideram-se 
transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022. O 
número seguinte do artigo (nº 5) prevê que o prazo em questão pode ser prorrogado até 01 de 
janeiro de 2023, pelos municípios que entendam não reunir as condições necessárias para o 
exercício das competências em causa no prazo previsto no número anterior, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos e mediante comunicação à DGAL da intenção de 
prorrogar tal prazo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 6 a comunicação à DGAL da intenção de prorrogação do prazo é efetuada até 
14 de março de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às mais variadas implicações ao nível da transferência de competências no âmbito 
da ação social, associadas, nomeadamente, ao facto de se transitar de uma prática de ajuda 
para uma estratégia de política pública, e no sentido de garantir a continuidade do trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido e evitar perturbações ao nível do modelo de funcionamento 
destas medidas de proteção social, não se encontram reunidas as condições necessárias, por 
parte do Município de Beja, para assumir a 01 de abril as competências neste domínio.-----------
Mais se informa que, este município está em fase de preparação e adaptação ao nível da 
formação e afetação de recursos humanos adequados a uma melhor qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos, bem como ao nível da adaptação dos sistemas de informação e a 
verificação dos dados financeiros.---------------------------------------------------------------------------------
A supra mencionada prorrogação do prazo de transferência de competências ao abrigo do 
disposto na atual redação do artigo 24º nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, dada 
pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de março, deverá ser submetida a deliberação 
da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Face ao exposto, propõe-se que seja deliberada a prorrogação do prazo para a transferência 
de competências no domínio da ação social até 01 de janeiro de 2023, nos termos do artigo 
24º nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, na sua redação atual.--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de transferência das 
competências no domínio da ação social e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

96)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Propostas de aprovação de protocolos:------------------------------------------------ 

 
Considerando a necessidade de celebração de acordos ou parceria com empresas ou outros 
empregadores, associações empresariais e socioprofissionais ou outras organizações que se 
adequem à especificidade da formação ministrada para a concretização da formação em 
contexto de trabalho e a integração no mercado de emprego no âmbito dos cursos técnicos 
superiores profissionais, em cumprimento o disposto no n° 2 do artigo 40°-C do Decreto-Lei n° 
74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 63/2016, de 13 de setembro, 
celebram o protocolo como primeiro outorgante, o Instituto Politécnico de Beja e como 
segundo outorgante, o Município de Beja que será regido pelas seguintes cláusulas:--------------
Cláusula Primeira: O presente protocolo tem por objetivo estabelecer as formas de 
cooperação entre os dois outorgantes, as quais visam a organização e implementação da 
formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos alunos no Curso Técnico Superior 
Profissional em Tecnologias em Segurança e Saúde no Trabalho conforme disposto no artigo 
40º-M do Decreto-Lei n° 74/2006, de 24 de março, com as respetivas alterações.-------------------
Cláusula Segunda: A formação prática, a desenvolver em contexto de trabalho e estruturada 
num plano individual de formação que será assinado por todos os intervenientes, assume a 
forma de estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais 
e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir.--------------------------------
Cláusula Terceira: O segundo outorgante compromete-se a aceitar 2 alunos, durante 16 
semanas para efeitos da formação em contexto de trabalho.----------------------------------------------
Cláusula Quarta: O primeiro e segundo outorgantes asseguram que os alunos estagiários irão 
aplicar os conhecimentos e saberes adquiridos às atividades práticas do respetivo perfil 
profissional em contexto de trabalho, contemplando a execução de atividades sob orientação 
especializada, utilizando as técnicas, os equipamentos e os materiais que se integram nos 
processos de produção de bens ou de prestação de serviços.----------------------------------------------
Cláusula Quinta: Entre ambos os outorgantes será promovido o desenvolvimento integrado do 
estágio nos termos seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------
a) O segundo outorgante colocará à disposição dos alunos do primeiro outorgante os meios 
humanos, técnicos e de ambiente de trabalho, necessários à organização, ao 
acompanhamento e à avaliação da sua formação em contexto de trabalho;---------------------------
b) O primeiro outorgante nomeará, entre os professores da componente de formação técnica, 
um responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento do estágio que trabalhará em 
estreita articulação com o responsável nomeado pela entidade de acolhimento do estágio;------
c) O estágio tem a duração de 560 horas, de acordo com o plano de formação, as quais 
decorrerão durante 7 horas diárias e 5 dias por semana;----------------------------------------------------
d) O primeiro outorgante disponibiliza um dossier individualizado de estágio contendo a 
planificação, a calendarização das tarefas de estágio, o perfil profissional e as competências a 
desenvolver nas diferentes fases do mesmo, conforme previamente acordado entre ambos os 
outorgantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Sexta: As partes acordam em reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação, dos resultados, bem como das medidas para superação de dificuldades dos 
alunos estagiários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Sétima: Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão 
dirimidas por acordo entre ambas as partes.-------------------------------------------------------------------
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Cláusula Oitava: O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e 
vigorará pelo prazo de dois anos, automaticamente renovado por períodos adicionais da 
mesma duração, no caso de não ser denunciado por qualquer das partes, com uma 
antecedência mínima de noventa dias relativamente à data de termo, mediante prévia 
comunicação feita por escrito, sem prejuízo, todavia, da formação em curso.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 97)----------- 
 
Registo nº 1312, de 03 de fevereiro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
dando conhecimento do seguinte, na sequência do pedido de parceria solicitado pela 
Associação ESTAR:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme tem sido referido em informações anteriores, reforça-se que a Associação ESTAR dá 
uma resposta diferenciada, única e ajustada a todo o tipo de necessidades emergentes no 
concelho, nomeadamente ao nível da distribuição de refeições gratuitamente, distribuição de 
roupas, mobiliário, eletrodomésticos e ajuda técnicas, a todas as situações sinalizadas e a 
quem o solicite individualmente, atenuando muitos dos problemas mais prementes inerentes 
a pessoas em situação de vulnerabilidade social no concelho de Beja.----------------------------------
Esta Associação surge no sentido de dar resposta a necessidades sem enquadramento ao nível 
das medidas de política social, permitindo a existência de uma complementaridade ao nível 
das respostas tipificadas existentes no concelho. Permite também, atenuar e/ou resolver de 
imediato situações problema para as quais não existia capacidade de resposta.---------------------
Face ao exposto, e atendendo às despesas crescentes associadas ao trabalho que a ESTAR 

desenvolve e reforçando aquilo que tem sido o apoio prestado ao nível das necessidades da 
comunidade mais vulnerável, é de parecer que se conceda um apoio mensal no valor de 
400,00 €, através da celebração do seguinte Protocolo de Parceria, no sentido de garantir a 
continuidade desta resposta de forma eficaz e sustentada:------------------------------------------------
“Entre a Câmara Municipal de Beja e a Associação ESTAR, é celebrado o presente protocolo, 
regido pelas seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Clausula I – Objeto:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitui objeto do presente protocolo de parceria a definição dos termos e condições em que 
se vai processar o apoio a indivíduos ou agregados familiares que se encontrem em situação 
de vulnerabilidade social, e que careçam de apoio pontual ou emergente mediante novas 
medidas de política social, enquadradas na resposta da Associação ESTAR.----------------------------
Clausula II – Responsabilidades do Município de Beja:------------------------------------------------------
1 – Constitui responsabilidade do Município, enquanto primeiro outorgante:------------------------
a) Proceder ao pagamento de uma prestação mensal no valor de 400,00 € (quatrocentos euros), 
por transferência bancária para o IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----------------------------------
2 – As competências de execução e monitorização do presente protocolo serão asseguradas 
pela CMB através da DDIS (Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social), que servirá de 
intermediário com a Associação.-----------------------------------------------------------------------------------
Clausula III – Responsabilidades da Associação ESTAR:-----------------------------------------------------
1 – Constitui responsabilidade da Associação ESTAR, enquanto segundo outorgante:---------------
a) Prestar um apoio mensal aos agregados indicados pelo primeiro outorgante.---------------------
b) O apoio poderá ser alimentar, vestuário, calçado, mobiliário, produtos de higiene, entre 
outros necessários para satisfazer as necessidades básicas dos agregados indicados.---------------
2 – Apresentação de relatório de execução/monitorização anual do tipo de apoios, serviços ou 
bens prestados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clausula IV – Vigência:------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – O presente protocolo de parceria entra em vigor na data da assinatura e aprovação pelos 
órgãos competentes e vigorará pelo prazo de um ano, podendo ser renovado 
automaticamente por igual período.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



 

Página 21 de 25 
 

 
2 – A denúncia por uma das partes, deve ser fundamentada através de carta registada com 
aviso de receção, com uma antecedência mínima de 30 dias, sem prejuízo da conclusão das 
ações em curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 98)----------- 
 

2.10. – Proposta de aprovação da Lista Provisória de atribuição de Bolsas 
de Estudo a alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias 
Carenciadas ou Numerosas;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1681, de 11 de fevereiro de 2022, do Serviço de Educação, dando conhecimento 
que aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu pelas nove horas e 
trinta minutos, no Edifício dos Paços de Concelho, o júri nomeado para atribuição de bolsas de 
estudo a alunos do ensino superior do Município de Beja de famílias carenciadas ou 
numerosas, no ano letivo 2021/2022, constituído pelo Chefe de Gabinete do Presidente da 
Câmara, Nuno Filipe Pancada, o responsável pelos serviços de Educação, José Miguel Martins e 
a Técnica da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, Carla Santos, em conformidade 
com o despacho Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, datado de 24 de outubro de 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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/a Nº Inscrição RMPC Família Numerosa Valor da Bolsa Observações 

1 João Pires Figueiredo 67 - 7,84 € Não 900,00 € A atribuir 

2 
Cláudia Isabel Albuquerque 

Charrua 
60 - € Não 900,00 € A atribuir 

3 Ariane Pedroso de Oliveira 27 35,84 € Não 900,00 € A atribuir 

4 Isabel Maria Rocha Pau-Real 68 63,81 € Não 900,00 € A atribuir 

5 Mara Sofia Frieza Mateus 37 119,81 € Sim 900,00 € A atribuir 

6 Beatriz Coelho Rita 41 125,98 € Não 900,00 € A atribuir 

7 Tânia Pombinho de Almeida 51 128,55 € Não 900,00 € A atribuir 

8 Mónica Isabel Álvaro Ramos 44 167,35 € Não 900,00 € A atribuir 

9 Alexandre José Álvaro Ramos 52 167,35 € Não 900,00 € A atribuir 

10 Joana Isabel Correia Martins 17 179,23 € Não 900,00 € A atribuir 

11 Ana Margarida Lampreia Figueira 5 186,13 € Não 900,00 € A atribuir 

12 Gonçalo Ferreira da Cunha Ruaz 34 191,43 € Não 900,00 € A atribuir 

13 David Bento Amarante 1 202,91 € Sim 900,00 € A atribuir 

14 Sara Bento Amarante 2 202,91 € Sim 900,00 € A atribuir 

15 Cátia Filipa Gonçalves Colaço 62 218,53 € Não 900,00 € A atribuir 

16 
Daniela Alexandra Gonçalves 

Gomes 
8 223,37 € Não 900,00 € A atribuir 

17 Luís Miguel Machado Soares 40 231,43 € Não 900,00 € A atribuir 

18 Raquel Morais Costa 20 233,91 € Sim 900,00 € A atribuir 

19 
Inês de Vasconcelos Rita dos 

Santos Torres 
10 233,95 € Não 900,00 € a) 

20 Afonso Aleixo Candeias 70 234,78 € Não 900,00 € a) 

21 Beatriz Balcinha Charrua 4 237,96 € Não 900,00 € a) 

22 Diogo Miguel Pereira Pires 19 238,41 € Não 900,00 € a) 

23 Jéssica Raquel Pereira Gonçalves 54 243,76 € Não 900,00 € a) 



 

Página 22 de 25 
 

24 Beatriz Isabel Brito Inácio 25 248,28 € Não 900,00 € a) 

25 Daniel Fontes dos Santos 48 249,15 € Sim 900,00 € a) 

26 Diva Isabel Grade Parreira 6 250,70 € Não 900,00 € a) 

27 Rafael Félix Charrua 63 252,02 € Não 900,00 € a) 

28 Alexandra Isabel Bate Grade 21 253,39 € Não 900,00 € a) 

29 Beatriz Sofia da Silva Neto 12 264,61 € Sim 900,00 € a) 

30 Joana Isabel Palma Silva 22 267,76 € Não 900,00 € a) 

31 Rita Isabel Casimiro de Campos 35 276,21 € Não 900,00 € a) 

32 
Margarida Elisa Casimiro de 

Campos 
36 276,21 € Não 900,00 € a) 

33 Duarte Nuno Torres Teixeira 47 276,72 € Não 900,00 € a) 

34 Diogo José Seita Mendes 53 282,10 € Não 900,00 € a) 

35 Mariana Luisa Fernandes Neves 23 293,36 € Não 900,00 € a) 

36 Ana Filipa Costa Baltazar 24 303,54 € Não 900,00 € a) 

37 Ana Marta Rato Lança 39 310,67 € Não 810,00 € a) 

38 
Beatriz Alexandra Marques 

Agostinho 
7 313,13 € Não 810,00 € a) 

39 Raquel Sofia Lampreia Picado 45 320,73 € Não 810,00 € a) 

40 Leonardo Miguel Candeias Bexiga 18 321,59 € Não 810,00 € a) 

41 Cláudia Alexandra Ralha Rosa 32 344,04 € Não 810,00 € a) 

42 Filipa Inês Ralha Rosa 33 344,04 € Não 810,00 € a) 

43 Iaroslav Prytula 31 348,15 € Não 810,00 € a) 

44 Inês Engana Azedo 11 357,12 € Não 810,00 € a) 

45 Raquel Filipa Gonçalves Rosa 43 381,11 € Não 810,00 € a) 

46 Mariana Santos Martins Barão 69 393,22 € Sim 810,00 € a) 

47 Jorge Miguel Martins Serrano 58 402,35 € Não 810,00 € a) 

48 Igor Alexandre Coelho dos Santos 71 407,44 € Não 810,00 € a) 

49 José Diogo Rodrigues Sabino 38 417,14 € Não 810,00 € a) 

50 Daniela Barradas Beco 16 421,76 € Não 810,00 € a) 

51 Maria Pardal Rosa Ramos Costa 56 461,88 € Sim 430,28 € a) 
 

Candidatos/as a Excluir:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ordenação Candidato/a Nº Inscrição RMPC 
Família 

Numerosa 
Valor da 

Bolsa 
Observações 

---- Joana Margarida Palma Gregório 46 449,10 € Não ---- b) 

---- Catarina Chora Afonso 66 452,17 € Não ---- b) 

---- Maria Margarida Godinho Aires 42 461,14 € Não ---- b) 

---- Inês Sofia Costa Mestre 13 497,13 € Não ---- b) 

---- Miguel Filipe Costa Mestre 14 497,13 € Não ---- b) 

---- Fátima Alexandra Ratinho Pereira 15 500,50 € Não ---- b) 

---- Teresa Guerreiro Fonseca 50 510,84 € Não ---- b) 

---- Bárbara Filipa Casaca Cruz 55 571,42 € Não ---- b) 

---- Luís Filipe Casaca Cruz 57 571,42 € Não ---- b) 

---- Alexandra Isabel Pais Parreira 61 595,37 € Não ---- b) 

---- 
Carolina dos Santos Coreixo Reis 

Fernandes 
59 607,00 € Não ---- b) 

---- Catarina Guerreiro Carocinho 29 639,39 € Não ---- b) 

---- Tiago Miguel Cláudio Gonçalves 3 720,72 € Não ---- b) 

---- 
João Maria Brito da Lança 

Fonseca Monteiro 
28 949,45 € Não ---- b) 
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---- Diogo Miguel Janeiro Horta 9 ---- Não ---- d) 

---- 
Adriana Margarida Lampreia 

Martins 
26 ---- Não ---- c) 

---- Tiago Miguel Néné Lourenço 30 ---- Não ---- c) 

---- Eduardo Filipe Morais Duarte 49 ---- Não ---- d) 

---- 
Margarida de Jesus Matos Estrela 

Grenhas 
64 ---- Não ---- d) 

---- 
Eliana Alexandra Costa Castilho 

Casimiro 
65 ---- Não ---- c) 

---- Inês Isabel Barroso Barata 72 ---- Não ---- d) 
 

a) Não atribuída nos termos do artigo 4º nº 1 e 2;------------------------------------------------------------------------
b) Excluída, de acordo com o artigo 13º, alínea a), do Regulamento, RMPC superior ao valor do IAS;------------------
c) 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;---------------------
d) Excluída, de acordo com o artigo 7, números 2 e 3.--------------------------------------------------------------------
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/as do ensino superior do Município de Beja de 
famílias carenciadas ou numerosas.-------------------------------------------------------------------------------
Não obstante o disposto nos números 1 e 2 do artigo 4º do Regulamento, atendendo a que se 
encontra em curso um procedimento de alteração ao mesmo, no qual se propõe o 
alargamento do número de bolsas a atribuir (30 bolsas), considerando o aumento significativo 
de candidaturas rececionadas no presente ano letivo, bem como a conjuntura vivenciada pelas 
famílias nos últimos dois anos, coloca o júri à consideração da Câmara Municipal de Beja, de 
acordo com o nº 3 do artigo 4º do Regulamento, proceder à atribuição de mais 12 bolsas de 
estudo, no valor de 10.800,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, caso a presente proposta seja aprovada, o número total de bolsas a atribuir no 
presente ano letivo será de 30, correspondendo ao valor total de 27.000,00 €.----------------------
Para audiência dos/as interessados/as, a lista provisória será afixada por Edital, no Edifício dos 
Paços do Concelho 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 Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 99)----------- 
 

2.11. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerido pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para as seguintes deslocações da equipa de SUB16 masculinos: 
04 de março de 2022 ao Barreiro; 27 de março de 2022 a Faro; 03 de abril de 2022 ao Estoril; 
08 de maio de 2022 a Torres Novas e 21 de maio de 2022 a Peniche.-----------------------------------
De acordo com a informação do serviço existe disponibilidade para efetuar todas as 
deslocações exceto no dia 27 de março de 2022.--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 100)------------- 
 
Requerido pelo Beja Atlético Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para deslocação a Braga de 5 atletas para representar a seleção nacional 
portuguesa no 13º Campeonato Europeu de Veteranos em pista coberta (EMACI), dia 23 de 
fevereiro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 101)------------- 
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3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 36, relativo ao dia vinte e dois de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, 
trezentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis euros e setenta e seis cêntimos, sendo 
quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, cinquenta euros e sessenta e sete cêntimos 
de operações orçamentais e quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis euros e 
nove cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
O munícipe Nélson Patriarca expôs o seguinte assunto que o senhor Presidente da Câmara já 
conhece, uma vez que já falaram várias vezes sobre o mesmo, e que tem a ver com uma 
questão de não resposta dos serviços da Câmara Municipal de Beja a uma situação de uma 
funcionária que está em mobilidade na CCDR.------------------------------------------------------------------
Explicou para quem não conhece o processo que a questão se prende com a avaliação de 2013 
e 2014, desde logo em que foi feito um pedido de ponderação curricular dessa avaliação. 
Entretanto a funcionária recebeu um ofício, datado de 29 de junho de 2021, informando que 
aguardava a reunião do CCA. Na altura, quando falou pessoalmente com o senhor Presidente 
em meados de novembro, foi-lhe dito que haveria uma dessas reuniões no final desse mês. 
Até hoje, ainda não obtiveram nenhuma resposta nesse sentido.----------------------------------------
A segunda parte da questão, que também não tem resposta, e já foram enviadas sete cartas, 
tem a ver com a avaliação de 2019 e 2020 da mesma funcionária. Em 2019, foram definidos 
objetivos entre as partes, tudo normal, e no início de 2021 a funcionária foi chamada à chefia 
que lhe referiu ipsis verbis que tinha sido feita, pelos recursos humanos, uma alteração ao 
documento e que lhe iriam transmitir verbalmente as suas avaliações.---------------------------------
A funcionária pediu para consultar essas alterações mas aparentemente a chefia transmitiu-lhe 
que não seria possível consultar o documento em causa. Assim, a funcionária não tendo 
conhecimento daquilo que foi alterado entendeu não dar seguimento ao processo e 
questionou o senhor Presidente, que na altura tinha o pelouro dos recursos humanos.------------
Até agora, apenas e só no verão de 2021, a Câmara de Beja respondeu uma única vez através 
dos recursos humanos, a sete cartas com uma resposta extensa reafirmando que todos os 
documentos referentes à avaliação devem estar disponíveis na reunião, o que não sucedeu no 
momento da avaliação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Acontece que, a partir do mês de fevereiro de 2021, a funcionária mudou-se para a CCDR em 
mobilidade e a Câmara Municipal de Beja foi questionada, crê que em novembro e também a 
semana passada através de chamada telefónica, sobre qual era a situação, sendo a resposta 
igual e citou: “O processo não se encontra concluído, não é possível informar sobre a situação 
da funcionária.”, fim de citação, portanto, aquilo que aqui vem tentar perceber, e não seria ele 
que deveria estar aqui, apenas está por ausência da pessoa designada para o efeito, é quando 
é que têm uma resposta, porque passaram 307 dias e esta situação é particularmente 
aborrecida, tanto pessoal como laboralmente, uma vez que a entidade ainda não permitiu a 
marcação de férias este ano por não ter o processo da funcionária fechado, disse.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que naturalmente não tem presente 
as avaliações de todos os funcionários da autarquia, mas de qualquer forma, como ainda tem a 
memória dos ofícios que assinou nos últimos dias, sabe que foi uma resposta, dia 21 de 
fevereiro, enviada para a trabalhadora sobre a situação e quais os procedimentos que deve 
adotar, e essa missiva, se ainda não chegou, deve chegar nos próximos dias, disse.----------------- 
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5. – 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 nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram doze horas e 
trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

09 de março de 2022 
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