
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número seis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e três de março do ano dois mil e vinte e dois;------------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 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, Maria Fátima Cortes 
Pinheiro Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5/2022;--------------------------------- 

 
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 5/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia nove de março de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos 
os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 140)------------------------------------------------ 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Pediu a palavra o vereador Nuno Palma Ferro que colocou as seguintes questões:------------------
Relativamente ao artigo publicado numa revista, que mais uma vez traz o Concelho de Beja a 
público pela negativa, o que o deixa profundamente triste enquanto bejense, perguntou, 
tendo em conta a abertura do concurso para Chefe de Divisão de Educação, que o júri deu por 
encerrado, como é que o Município pode dispensar de ter um Chefe de Divisão nesta área com 
competências foram delegadas.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao caravanismo e à necessidade de haver no Concelho mais pontos de apoio e 
na sequência de um contato por um munícipe que lhe deu conhecimento de no Penedo Gordo 
haver uma zona que é recorrentemente visitada por caravanas, sugeriu, uma vez que não será 
instalado o ponto de higienização das caravanas, carregamentos, etc. no Parque de Campismo, 
que se possa espalhar esses mesmos pontos pelas freguesias e elaborar-se até um itinerário 
que permita aos autocaravanistas visitar não só a cidade mas também e muito especialmente 
as freguesias rurais.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda o que é que o executivo em permanência pode ou está a pensar em fazer 
relativamente à praga de pombos existentes na cidade que é um problema de saúde pública e 
que os próprios columbófilos, segunda modalidade com mais atletas federados do país, estão 
aflitos porque estes pombos acabam por trazer doenças para os seus pombais.---------------------
Por fim, e uma vez que o Beja Consegue organiza amanhã, no Pax-Júlia Teatro Municipal, uma 
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tertúlia com o único objetivo de discutir alguns assuntos que se podem entre todos melhorar, 
convidou todos a estarem presentes, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida a vereadora Maria de Fátima Estanque, tendo em conta a situação económica que 
se vive atualmente provocada pelas questões da guerra na Ucrânia e o impacto que estas vão 
tendo no dia-a-dia, através do considerável aumento dos preços em geral, sugeriu que se 
pensasse, se é que não foi já pensado, numa atualização dos valores que são dados como 
apoio às entidades que fornecem as refeições escolares uma vez que começam a atravessar 
uma situação difícil e que o serviço que prestam atualmente é do agrado dos pais e de todos 
os educadores, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio, apresentou a seguinte Recomendação em nome dos eleitos da 
Coligação Democrática Unitária:-----------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que no final de 2021 a Assembleia de Freguesia de Cabeça Gorda aprovou uma 
Moção para reparação urgente e completa da EM 511;------------------------------------------------------
Considerando que, mais recentemente, em sede de Assembleia Municipal foi também 
aprovada por unanimidade uma Moção apresentada pelo senhor Presidente da União de 
Freguesias de Salvada e Quintos que visou a intervenção nas estradas destas duas freguesias;--
Considerando o avançado e contínuo estado de degradação das Estradas Municipais 511 e 513 
e a importância das mesmas na ligação à sede de Concelho, o intenso tráfego que se regista 
nas mesmas, não só de veículos ligeiros como de pesados e máquinas agrícolas:--------------------
Recomendam os eleitos da Coligação Democrática Unitária que urgentemente se procedam às 
diligências conducentes à intervenção nestas duas estradas municipais recorrendo para isso e 
se necessário aos mesmos mecanismos de financiamento que se utilizaram por exemplo na 
Estrada Municipal 529 que liga Santa Vitória à Mina da Juliana.”, disse.-------------------------------- 
 
Em seguida o vereador Vítor Picado, na sequência da solicitação para inclusão de um ponto na 
ordem de trabalhos, por parte dos eleitos da CDU, que se verifica não ter sido agendado por 
ter havido o entendimento, nos termos da lei, que o assunto não pode ser colocado por dizer 
respeito a uma isenção de taxas e tendo como verdadeira a informação que já obtiveram em 
outras reuniões, considerou e solicitou que estas questões, nomeadamente o limite de 
intervenção dos vereadores em regime de não permanência, sejam cabalmente esclarecidas, 
através de um pedido de parecer por parte da Câmara Municipal à DGAL ou a outras 
entidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre e uma vez que foi dito que o mesmo se manteria 
encerrado enquanto decorressem as obras no logradouro do Clube Bejense que já 
terminaram, sugeriu que o espaço possa voltar a abrir porque além de toda a atividade que o 
mesmo pode comportar e da obra do Vhils que lá se encontra, pode inclusivamente ser um 
complemento aos percursos acessíveis através da ligação da Rua Capitão João Francisco de 
Sousa à Rua do Sembrano entre outras.-------------------------------------------------------------------------
Na sequência da aplicação do preçário para visita aos monumentos da cidade, proposta que 
em junho de 2021 os vereadores da CDU votaram contra, embora concordassem que tendo em 
conta as intervenções feitas pudesse ser necessário colocar verbas para acautelar algumas 
questões como os recursos humanos, sugeriu que os trabalhadores da Caixa Social no ativo e 
também aposentados pudessem beneficiar da isenção praticada por exemplo aos portadores 
do Cartão Municipal Sénior.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo vereador Nuno Palma Ferro sobre a Divisão de 
Educação, referiu que a subscrevem por inteiro tendo em conta que os vereadores da CDU 

também a têm vindo a colocar em diversas reuniões por se tratar de um processo que se 
arrasta há mais de dois anos e porque a Câmara também assumiu essas competências, 
contudo, aquilo que os deve deixar a todos um pouco desconfortáveis é a investigação que 
surgiu recentemente a público na revista Sábado e que foi replicada noutros meios de 
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comunicação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre esta matéria e em primeiro lugar quis deixar bem claro que não se trata de colocar o 
ónus nas pessoas envolvidas mas a situação denunciada é muito grave pelo que se não 
corresponder à verdade, o senhor Presidente terá naturalmente toda a legitimidade para fazer 
a sua defesa da honra.------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu desconhecer aquilo que juridicamente se denomina “inutilidade superveniente da 
lide”, isto é, que num concurso para chefia de divisão as pessoas não sejam escalonadas ao 
contrário de um concurso normal, apenas o vencedor(a) é escolhido e se não aceitar não há 
lugar ao concorrente seguinte ser chamado, situação que, segundo consta no artigo, foi 
chamada a atenção por um dos elementos de um júri.------------------------------------------------------
Assim, considera que esta é daquelas situações que deve ser claramente esclarecida até para 
quem está aqui nesta mesa e transitou do executivo anterior ficar mais confortável, porque 
erros todos cometem, mas aqui parece que foram alertadas várias questões que depois não se 
veio a proceder em conformidade e algumas podem de facto causar graves problemas a quem 
tem o poder de decisão, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes respostas às questões 
colocadas pelos senhores vereadores:---------------------------------------------------------------------------
Relativamente às Estradas Municipais 511 e 513 referiu não estar nesta altura em condições 
de prometer rigorosamente nada, nem sobre as estradas nem sobre qualquer outra obra 
tendo em conta o aumento exponencial da energia que está a consumir os orçamentos 
municipais até ao tutano e aquilo que parecia ser possível há três/quatro meses pode deixar 
de o ser de um momento para outro. Através da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses está a ser analisado o que é que está ao alcance do futuro Governo fazer para 
minimizar a situação. Contudo, e respondendo muito diretamente ao vereador Rui Eugénio, a 
intenção da Câmara Municipal é, se houver essa capacidade, em 2022 lançar a empreitada 
para a EM 513 e em 2023 para a EM 511. As razões de ser esta a opção são duas, a primeira 
porque a EM 513 já tem projeto inclusivamente atualizado em termos de valores e a EM 511 

não tem, será lançado ainda este ano o concurso na plataforma para esse efeito e a segunda é 
para que as duas estradas não sejam executadas em simultâneo.----------------------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre este tem tido a manutenção possível e tenciona-se 
realizar algumas iniciativas este verão, nomeadamente, a Feira do Livro e outras. Este espaço 
tem um problema naquilo que respeita aos percursos acessíveis que é na passagem do túnel 
para o espaço em si por não ser acessível a pessoas que se desloquem de cadeira de rodas. É 
uma situação que se espera resolver com a inclusão na candidatura que será apresentada em 
termos de PRR de 1.000.000,00 € para fechar este processo.-----------------------------------------------
Relativamente ao processo dos Concursos de Chefias Intermédias de 2⁰ Grau da Câmara 
Municipal de Beja começou por dizer o seguinte:-------------------------------------------------------------
Relativamente à afirmação do senhor vereador Nuno Palma Ferro quando diz que mais uma 
vez o Concelho de Beja vem nas notícias pelos piores motivos, referiu que a Câmara Municipal 
de Beja não é responsável, mais, aquilo que foi definido numa das intervenções como trabalho 
de investigação, na sua ótica foi um pobre trabalho de investigação porque todos os dados 
publicados foram remetidos pela Câmara Municipal ao jornalista, e portanto, se a intenção 
fosse esconder alguma coisa os mesmos não teriam sido remetidos. Foram colocadas 28 
perguntas e a Câmara Municipal respondeu a todas sem exceção.---------------------------------------
Disse que os concursos foram 9, houve 86 candidatos, tendo sido admitidos 56 e excluídos 30. 
Dos 27 elementos efetivos dos 9 júris, apenas 5 eram funcionários da Câmara Municipal de 
Beja sendo os restantes 22 externos à autarquia. Também a Câmara Municipal de Beja não fez, 
ao contrário do que é prática corrente e comum em autarquias, nomeações em regime de 
substituição, em qualquer uma das divisões que criou, para que os respetivos candidatos 
possam ganhar vantagem e estejam em melhores condições de vencer o concurso.----------------
Evidentemente que em tantas atas e classificações pode ter havido alguma gralha e de facto 
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numa das classificações, a que tem dado mais brado, houve uma gralha mas que não teve 
qualquer consequência porque o concurso não foi levado até ao fim e não houve dai despacho 
de nomeação nem vai haver uma vez que na altura o vereador do pelouro lhe disse que a 
Divisão estava a funcionar bem e não necessitava de Chefe, portanto, o Presidente só teve 
naturalmente de respeitar. Mais, situação semelhante aconteceu no executivo do Presidente 
João Rocha, concurso aberto em 29 de setembro de 2014 na Assembleia Municipal, 
exatamente para a mesma Divisão e com proposta de nomeação em 09 de junho de 2017, 
optou por não fazer qualquer nomeação, portanto estranha que nessa altura a questão não 
tenha sido levantada.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre o artigo em si não se pronuncia, está a ser feito um levantamento de tudo o que se diz e 
tem dito para o executivo proceder judicialmente contra um conjunto de pessoas que estão a 
fazer comentários e que terão de fazer prova de tudo o que os acusam, disse.----------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro quis ainda referir sobre esta matéria que, em primeiro lugar, 
não tem nada a ver com as decisões dos anteriores executivos, e em segundo é da opinião que 
se o concurso para Chefe de Divisão da Educação foi aberto é porque com certeza fazia falta, 
agora se o senhor Presidente está a dizer que deixou de fazer, parece-lhe haver qualquer coisa 
aí no meio que não está explicada.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado considerou que a Câmara Municipal deve agir em conformidade e 
confiar, neste caso, no Ministério Público que perante uma situação destas deve investigar 
tanto aquilo que é dito como as ofensas que são feitas ao Presidente e ao executivo uma vez 
que ofender as pessoas não é naturalmente o melhor caminho.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que quando referiu irem atuar 
judicialmente contra algumas pessoas, não se trata nem do jornalista que fez o artigo nem 
naturalmente de nenhum dos senhores vereadores, trata-se de pessoas que fazem 
comentários avulsos e que os imputam de desonestidades tremendas.--------------------------------
Mais, este processo foi profundamente investigado pela Polícia Judiciária no verão de 2020, 
onde passou a manhã de dia 25 de junho a responder a perguntas dos inspetores sobre o 
assunto e, em 22 de janeiro de 2021, foi arquivado pelo Ministério Público, mas isto não disse 
ao jornalista porque queria ver o teor do artigo.-------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida a vereadora Marisa Saturnino informou, relativamente à sugestão avançada pela 
vereadora Maria de Fátima Estanque, que recebeu um email de uma instituição com esse 
pedido mas como é do conhecimento dos senhores vereadores cada refeição foi aumentada 
em 0,5 €, que somado em número de refeições fornecidas se torna num valor significativo pelo 
que neste momento e atendendo também às dificuldades que o próprio município vai ter com 
o aumento da energia, combustíveis, etc., não se está a pensar em ajustar ou aumentar o valor 
das refeições escolares, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros, relativamente à questão do caravanismo, referiu que esse é um 
processo que não está fechado e o executivo está naturalmente disponível para analisar as 
várias hipóteses.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos pombos referiu ser de facto uma questão que os preocupa muito e que 
também tem sido partilhada pela vereadora Marisa Saturnino no âmbito do Partido Médico 
Veterinário que é do seu pelouro. É um assunto que não tem sido muito falado e portanto 
pode depreender-se que não se está a fazer nada, mas é precisamente o contrário. Neste 
momento estão a ser efetuados contatos com cidades que têm ou tiveram problemas iguais ou 
piores que Beja e que foram resolvidos, em concreto a Câmara de Lisboa, e estão a contatar 
com a columbofilia, nomeadamente com a Federação Nacional, que lhes têm reportado que 
estes pombos são os piores inimigos dos pombos que participam nos campeonatos.---------------
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A abordagem que está a ser estudada será integrada e irá utilizar alguns métodos de captura, a 
falcoaria, irá recorrer à esterilização e também a um processo denominado “pombais 
contracetivos”, técnica que consiste em atrair a maior quantidade de pombos para um 
determinado local, normalmente associado às zonas onde eles se alimentam, e depois 
introduzir mecanismos de esterilização ou retirada dos ovos. Este procedimento já está a ser 
preparado no sentido de se lançar o concurso e a breve prazo haverá alguns resultados, disse.-  
 
A título de informação, a vereadora Marisa Saturnino deu conhecimento do fluxo de 
refugiados ucranianos que estão a chegar ao distrito, uma vez que está a receber reportes 
diários do Pólo de Beja, do Centro Nacional de Apoio a Imigrantes. Neste sentido, referiu que o 
Distrito de Beja, já recebeu 264 pessoas, 82 das quais no Concelho de Beja (47 mulheres e 35 

homens), situando-se a maior prevalência nas faixas etárias compreendidas entre os 18 e os 34 
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que está também a ser articulado com a Cáritas, a Força Aérea e o 
proprietário de uma unidade hoteleira da cidade, a eventual integração de algumas famílias 
que não têm cá retaguarda familiar, ao abrigo dos recursos existentes e do Programa “Porta 
Aberta”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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. – Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Regimento da Câmara Municipal de Beja para o mandato 2021-2025, em conformidade com 
a alínea a) do artigo 39º do Anexo I à Lei nº 75/2013, foi aprovado na Reunião de Câmara 
ordinária, realizada a 22 de outubro de 2021;------------------------------------------------------------------
No documento, foram introduzidas alterações ao artigo 12º, com as reuniões quinzenais, à 
quarta-feira, a ocorrerem alternadamente às 10:00h e 17:30h;-------------------------------------------
Tais alterações pretendiam a facilitar e fomentar a participação dos cidadãos;-----------------------
Foi acordado efetuar-se uma avaliação da participação e intervenção dos cidadãos, no período 
de intervenção destinado ao público;-----------------------------------------------------------------------------
Cinco meses após a sua aprovação, verificando-se que a participação ficou muito aquém das 
expectativas, nomeadamente nas reuniões com o horário das 17:30h.---------------------------------
Propõem-se as seguintes alterações ao artigo 12º:-----------------------------------------------------------
Artigo 12º - Reuniões:------------------------------------------------------------------------------------------------
1. As reuniões da Câmara Municipal serão quinzenais, às quartas-feiras pelas 10:00h, sendo 
públicas, passando para o primeiro dia útil imediato quando coincidam com dia feriado ou de 
tolerância de ponto, e realizar-se-ão no edifício dos Paços do Concelho, sem prejuízo de virem 
a ocorrer nas freguesias rurais quando se considerar oportuno.------------------------------------------
2. (…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. (…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. (…)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. As reuniões devem ser transmitidas através de plataformas digitais em direto.-----------------
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A proposta, nos termos do nº 1, do artigo 33º do Regimento é subscrita por todos os membros 
da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 141)--------- 
 

2.2. – Alteração Orçamental nº 3;--------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3197, de 18 de março de 2022, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
informando que a proposta de alteração orçamental nº 3, que se junta e constitui documento 
anexo número um à presente ata, comtempla o reforço das seguintes rubricas:---------------------
0102/01030901 – Seguros de acidentes de trabalho – 30.000,00 € - Previsão aumento seguros 
de funcionários das escolas;-----------------------------------------------------------------------------------------
0102/02010202 – Gasóleo – 100.000,00 € - Previsão de aumento de preços do gasóleo;----------
0102/07010311 – Prom. Eficiência energética em Instalações Municipais – Revisão preços obra 
eficiência energética dos Paços do Concelho;------------------------------------------------------------------
A redução proposta incide na seguinte rubrica:----------------------------------------------------------------
0102/02022004 – Tratamento de resíduos sólidos – 155.000,00 €.---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 142)--------- 
 

2.3. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:------- 

 
O processo relativo ao procedimento por concurso público para exploração do quiosque e 
esplanada do Jardim Público de Beja, foi retirado.----------------------------------------------------------- 
 
Presente o processo relativo ao procedimento por concurso público para concessão da 
cafetaria da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago, que constitui documento anexo 
número dois e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal. Mais deliberou nomear para membros do júri os seguintes Técnicos: Presidente: 
Paula Cristina Madeira Pestana Mansinhos; Vogais efetivos: Maria Paula Catana Sérgio Alves 
Santos e Maria Teresa Costa; Vogais suplentes: João Duarte Lopes Baptista Margalha e Maria 
Fátima Cortes Pinheiro Silva.(Deliberação nº 143)-------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de aprovação de protocolo de cooperação;------------------------- 

 
Registo nº 2307, de 23 de fevereiro de 2022, do Adjunto do Presidente, informando que a 
Câmara Municipal de Beja recebeu, no passado dia 15 de outubro de 2021, uma Delegação da 
Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-Oeste/Sucursal Goiás, composta pelo seu 
Presidente, Ivan Marques e por dois vice-presidentes, solicitando reunião para apresentação 
da sua Entidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na reunião, estiveram, em representação da Câmara Municipal de Beja, o Chefe de Gabinete, 
Nuno Pancada, o responsável pelo Gabinete de Apoio ao Investidor, João Margalha e o 
Adjunto, Gavino Paixão, que deram as boas-vindas e apresentaram as oportunidades e 
potencialidades do concelho e a disponibilidade do Município em potenciais parcerias que 
permitam um desenvolvimento económico sustentável da região.---------------------------------------
Os membros e responsáveis pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal, por sua vez, 
demonstraram elevado interesse em poder potenciar as relações entre as duas Regiões, Goiás 
e o Baixo Alentejo e consequentemente Brasil e Portugal, assim como divulgar as diferentes 
oportunidades e valias existentes para os empresários interessados na internacionalização dos 
seus negócios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No seguimento das visitas realizadas propuseram a elaboração do protocolo de cooperação a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-
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Oeste/Sucursal Goiás, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata, para melhor qualificar e enquadrar a colaboração e parcerias possíveis a 
desenvolver pelas partes.--------------------------------------------------------------------------------------------
Importa ainda informar que o presente Protocolo não implica qualquer acréscimo financeiro 
ao Município, mas apenas estabelece regras de colaboração e cooperação na valorização e 
divulgação das regiões.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 144)--------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de acordo de colaboração;----------------------------- 

 
Presente o acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a 
Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral – NERBE/AEBAL, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, e consiste no 
desenvolvimento das ações necessárias para a elaboração da candidatura denominada Bairro 
Comercial Digital de Beja, à medida «Bairros Comerciais Digitais».---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 145)--------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato;----------- 

 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a União 
de Freguesias de Salvada e Quintos, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata, em que o primeiro contraente, na qualidade de proprietário do 
imóvel correspondente ao prédio urbano sito em Vale de Rocins, 7800-708 Salvada, com o 
artigo matricial 880 da respetiva matriz predial urbana, da União das Freguesias de Salvada e 
Quintos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1066/20081119, 
Freguesia de Salvada, imóvel da antiga Escola Primária, entrega o mesmo à segunda 
contraente, em regime de comodato por um período de vinte anos, para que se sirva dele, 
realizando as atividades que entenda naquele espaço e que se conformem com a natureza e 
aptidão do mesmo, de acordo com o disposto nos artigos 1129º e seguintes do Código Civil.----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 146)--------- 
 

2.7. – Proposta de atribuição de subsídios;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2610, de 03 de março de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo a atribuição 
de um subsídio extraordinário de 5.000,00 € (cada) aos grupos corais, Cantadores das Neves, 
Cantadores de Beringel e Moços do Penedo Gordo, para efeitos de aquisição de fardamento, 
uma vez que para além das vozes e interpretações, a imagem é de extrema importância, 
dignificando o grupo bem como o concelho a que pertencem.--------------------------------------------
Este ano este subsídio será atribuído a estes três e para o ano de 2023 será atribuído a outros 
três.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 147)--------- 
 

2.8. – Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, 
referente ao ano 2021;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata, face às linhas gerais de 
atuação expostas, entende-se que foram asseguradas pela Câmara Municipal de Beja as 
condições adequadas ao cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no ano 2021, 
assumindo o executivo municipal um papel ativo na efetivação dos direitos e garantias dos 
titulares do direito de oposição. Acresce ainda referir que o Município de Beja, em nome do 
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princípio da transparência, mantém atualizados os mecanismos de informação permanente 
sobre a gestão municipal, onde se inclui o sítio eletrónico da autarquia, facilitando o 

acompanhamento e fiscalização da atividade dos respetivos órgãos municipais.---------------------
Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, o 
presente relatório de avaliação deverá ser enviado à Presidente da Assembleia Municipal e aos 
titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do direito de pronúncia.------------
Deverá também ser distribuído, em formato digital, a todos os vereadores da câmara 
municipal e a todos os membros da assembleia municipal.-------------------------------------------------
Mais determina que, em cumprimento do preceituado na alínea u), do nº 1, do artigo 35º, do 
RJAL, aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, após o 
exercício do referido direito de pronúncia pelos titulares do direito de oposição, este relatório 
seja publicado no sítio eletrónico da câmara municipal, em www.cm-beja.pt.------------------------
A Câmara tomou conhecimento do presente relatório.------------------------------------------------------ 

 
Foi dito pelo vereador Vítor Picado que sente, neste mandato, que as coisas têm corrido 
substancialmente melhor no que respeita à disponibilização de informação, contudo, este 
relatório refere-se a dois períodos distintos, um até outubro de 2021 e outro daí em diante, 
por isso, não está totalmente de acordo com o mesmo tendo em conta alguns pedidos de 
informação que os vereadores da CDU solicitaram, como por exemplo o projeto do Fórum 
Romano ao qual tiveram acesso muito tardiamente, a informação sobre casas devolutas ou até 
sobre um procedimento desenvolvido para integração de uma pessoa através de um 
protocolo, para além de outras informações como a que receberam hoje relativamente ao 
pagamento de horas extraordinárias por parte da Câmara Municipal, que ainda não teve 
oportunidade de ver mas que à primeira vista lhe parece estar incompleta por faltar a parte 
relativa à EMAS, E.M.. Lembrou também que continuam à espera do feedback por parte do 
executivo para efetuarem a visita às obras da piscina e do mercado municipal, disse.-------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Proposta de aprovação da alteração ao Plano de Pormenor da Rua 
da Casa Pia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2719, de 07 de março de 2022, do Serviço de Planeamento e Elaboração de 
Projetos, propondo a aprovação e o envio à Assembleia Municipal, para aprovação definitiva, 
da alteração do Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia, que constitui documento anexo 
número sete e faz parte integrante da presente ata, tendo em conta que neste período de 
discussão pública, já encerrado, verificou-se a ausência de reclamações e/ou sugestões sobre 
esta proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 148)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.10. – Proposta de aprovação e de abertura de discussão pública da 1ª 
Alteração ao Plano de Pormenor de Vale de Atum;--------------------------------------- 

 
Registo nº 2817, de 09 de março de 2022, do Serviço de Planeamento e Elaboração de 
Projetos, informando que na sequência da deliberação nº 322 de 15 de setembro de 2021, foi 
elaborada a proposta de alteração ao PP de Vale de Atum, de modo a dar cumprimento às 
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questões colocadas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, no que se refere à ausência 
de elementos identificativos dos valores patrimoniais existentes e da previsão de medidas de 
proteção e salvaguarda dos mesmos.-----------------------------------------------------------------------------
Esta alteração mereceu o parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo e da Direção Regional de Cultura do Alentejo, entidades que foram 
chamadas a pronunciar-se cujo parecer final em conferência procedimental está patente em 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estão agora reunidas as condições para que a Câmara Municipal se pronuncie sobre a 
alteração cujo teor consta no relatório e planta que se juntam e que constituem documentos 
anexos número oito que fazem parte integrante da presente ata, deliberando;--------------------
Concordar com a proposta da 1ª alteração ao PP de Vale de Atum;--------------------------------------
Proceder à abertura do período de discussão pública pelo período de 20 dias com início 5 dias 
após a publicação do aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio da 
internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 149)--------- 
 

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

 
Requerido por Bruno Miguel Rolim Neves Lima, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
de Lisboa, nº 56-A, 2º B, em Beja, pelo valor de 22.997,24 €, 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 

150)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Manzaca & Moreira Empreendimentos Imobiliários, Ldª, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua das Pedras, nº 18, em Beja, pelo valor de 180.000,00 €, 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 

151)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido pela Fundação Viscondes de Messangil, que pretendendo vender o prédio sito na 
Travessa Almeida Garret, nº 16 e Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 21, em Beja, pelo valor de 
45.000,00 €, 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 

152)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Inês de Castro e Brito Custódio Vargas, que pretendendo vender a fração G do 
prédio sito na Rua de Mértola, nº 74, 3º piso, em Beja, pelo valor de 167.000,00 €, 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 

153)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Justa da Conceição Correia – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua de Lisboa, nº 29, em Beja, pelo valor de 95.000,00 €, 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 

154)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Sérgio Miguel Mera Herculano Freitas, que pretendendo vender o prédio sito 
na Travessa de São Gregório, nº 1, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 

155)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.12. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Requerido por Francisco José Santana de Carvalho, o pagamento em prestações do coval 563, 
no valor de 1.764,57 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica e considerando que se trata de uma situação 
de carência económica propõe-se que seja dada a possibilidade do requerente efetuar o 
pagamento de forma faseada em 35 prestações mensais (34 prestações de 50,00 € e 1 de 14,57 

€).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 156)------------ 
 

2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, de recinto itinerante e de ocupação do 
espaço público:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo de Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile no dia 05 de 
março de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 157)------------- 
 
Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação do espaço público para a realização do mercado livre de 
produtos usados, velharias, produtos de produção própria, artesanato e animação musical, na 
Praça da República, no próximo dia 26 de março de 2022.--------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 158)------------- 

 
Requerido por Isabel Cardinali, na qualidade de promotora, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença de recinto itinerante (instalação de circo), de ocupação do 
espaço público e de licença especial de ruído, em data oportunamente a indicar.-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 159)------------- 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Baleizão, a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído pela realização de um Baile de Carnaval no dia 27 de 
fevereiro de 2022, na Casa do Povo de Baleizão.--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 160)------------- 
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Requerido pela Comissão de Festas de Baleizão, a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um Baile no dia 09 de abril de 
2022, na Casa do Povo de Baleizão.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 161)------------- 
 
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:------------ 
 

2.14. – Proposta de abertura de procedimento de concurso de 
arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado;----------- 

 
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que constituem atribuições das autarquias locais, a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, designadamente, nos domínios referidos no nº 2 do artigo 
7º e no nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. No que 
se refere aos municípios, de entre essas atribuições, assumem especial relevo, a ação social e a 
habitação, como dispõe o artigo 23º, nº 2, alíneas h) e i), da lei referida;-------------------------------
Com o presente concurso pretende-se a atribuição de frações para fins habitacionais, a 
agregados em situação de vulnerabilidade económica e social, com vista a uma resposta 
habitacional que procure colmatar a carência do mercado de arrendamento privado, no que 
respeita a rendas com um valor justo e equitativo, de acordo com o rendimento disponível 
pelas famílias e número de elementos do seu agregado familiar;-----------------------------------------
Com este tipo de arrendamento pretende-se dar resposta à carência habitacional existente no 
concelho, promovendo o acesso ao arrendamento habitacional em regime de arrendamento 
apoiado, garantindo o uso de imóveis devolutos em função do interesse público municipal e 
assegurando a manutenção e conservação do edificado municipal existente, com base na Lei 
nº 81/2014 de 19 de dezembro, na sua redação pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto;-------------
A existência de habitações devolutas que reúnem condições de habitabilidade para a sua 
ocupação imediata, nomeadamente, as frações abaixo descritas:---------------------------------------- 
 

Localização Nº de fogo a concurso Piso Tipologia 

Rua António Vilar e David Abreu nº 5 1 3º Dtº T4 

Rua António Vilar e David Abreu nº 18 1 1º Dtº T3 

Rua Pablo Neruda nº 11 1 1º Dtº T4 

Rua Pablo Neruda nº 15 1 2º Dtº T4 

Rua Salvador Allende nº 2 1 2º Esqº T3 
 

Propõe-se a aprovação das peças processuais de abertura de procedimento (aviso de abertura, 

formulários de candidatura e programa de concurso), que constituem documento anexo número 
nove e fazem parte integrante da presente ata, cuja data de abertura se propõe ser de 4 a 26 
de abril de 2022, conforme disposto no artigo 11º do programa de concurso.------------------------ 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque informou que os vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, por concordarem com o teor do concurso, vão votar favoravelmente esta proposta 
por considerarem que tudo o que seja abrir o leque para a atribuição de habitação de caráter 
social é sempre de louvar, contudo, deixou duas questões e uma recomendação relativamente 
ao procedimento do concurso.-------------------------------------------------------------------------------------
Sabendo-se que existem uma série de pessoas que recorrem diariamente aos serviços no 
âmbito da habitação social, serão as mesmas contatadas?-------------------------------------------------
De que forma será dado conhecimento da abertura deste concurso?-----------------------------------
Consideram que deve haver da parte dos técnicos da ação social uma tentativa de contato, 
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principalmente às pessoas que estão há muitos anos em lista de espera não só para informar 
mas também para lhes dar apoio no âmbito da candidatura, uma vez que muitas delas têm 
alguma idade e outras têm um baixo nível de escolaridade e poderão ter dificuldade no 
preenchimento das candidaturas, pelo que deixou esta recomendação no sentido de evitar 
que pessoas com grandes necessidades a este nível não fiquem de fora por desconhecimento 
desta possibilidade, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino disse que naturalmente o concurso vai ser tornado público, com 
a afixação de um Edital nos lugares de estilo da Câmara Municipal e no Boletim Municipal 
Eletrónico, bem como divulgado através das redes sociais.-------------------------------------------------
A questão de contatar cada um individualmente é mais complexa até porque de momento não 
existia lista de espera mas sim os registos de necessidade de habitação que apenas contam 
para fins estatísticos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao apoio, vai ser criada uma equipa para esse efeito que se está a organizar no 
sentido de receber as candidaturas, verificá-las, informar as pessoas dos elementos em falta e 
encaminhá-las para o local onde se deverão dirigir para os obter, caso tenham dificuldades, 
pelo que esse apoio será sempres prestado.-------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 162)--------- 
 

2.15. – Proposta de desvinculação da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 20350, de 17 de março de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, constituída formalmente em 10 
de outubro de 1997, é uma associação de municípios que tem como missão apoiar a 
divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos municípios 
que pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores 
políticos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustenta-se em princípios e valores que reconhecem o direito à saúde e a universalidade da 
prestação de cuidados de saúde como premissas essenciais à promoção da qualidade de vida 
das populações e ao exercício da cidadania.--------------------------------------------------------------------
De acordo com uma metodologia estratégica de intervenção baseada nos princípios essenciais 
do Projeto Cidades Saudáveis, que são a equidade, a sustentabilidade, a cooperação 
intersectorial e a solidariedade.------------------------------------------------------------------------------------
A sua intervenção tem por base as seguintes linhas orientadoras: Apoiar e promover a 
definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em saúde; 
Promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que integram a 
Rede e entre as restantes redes nacionais participantes no Projeto Cidades Saudáveis da OMS; 
Divulgar o Projeto Cidades Saudáveis, estimulando e apoiando a adesão de novos municípios.--
O Município de Beja aderiu a esta Rede em 13 de setembro de 2017, sendo que como membro 
da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, ficou com o dever de efetuar uma contribuição 
financeira anual, nos termos estabelecidos no artigo 27º, dos Estatutos da mesma, o que, em 
2021, implicou um total de 2.365,35 €, uma quota no valor de 1.576,90 € correspondente a 
0,011% da participação dos municípios, nos impostos do estado à qual se adicionou 788,45 € 
correspondente a 50% do valor da quota, por conta de quotização extraordinária para despesa 
referente, à aliança estabelecida da Rede, à Equipa de Investigação em Geografia da Saúde da 
Universidade de Coimbra, para o desenvolvimento do projeto Atlas de Saúde, acrescendo 
portanto, mais este valor. Segundo a Associação, este projeto tem como objetivo caracterizar 
o estado de saúde nos municípios da Rede, para a criação de uma plataforma de 
conhecimento, com dados georreferenciados e atualizados ao longo dos anos, que se constitua 
como ferramenta de suporte à elaboração do Perfil de Saúde Municipal e da Carta de Saúde 
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Municipal, bem como à definição de estratégias políticas municipais.-----------------------------------
Acresce que o Município de Beja, tem uma parceria consolidada com a ULSBA, exemplos, desta 
parceria, são a estreita colaboração na elaboração do Plano Municipal de Saúde, que se 
encontra em fase de elaboração; com as escolas do concelho, cujos projetos no âmbito da 
promoção da saúde são evidentes (destacando-se a título de exemplo o Projeto Lancheira Saudável); 
é investidor social no projeto COM_VIDA, promovido pelo Centro Social Nossa Senhora da 
Graça, cujo objetivo visa a promoção do envelhecimento ativo, da saúde e do bem-estar, 
através da adoção de estilos de vida saudáveis, aos residentes do Concelho de Beja, com mais 
de 65 anos, entre outros, onde é parceiro estratégico e ativo com as entidades locais.-------------
O retorno da participação do Município de Beja, na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, 
tem vindo ao longo dos anos a resumir-se a: reuniões técnicas descentralizadas, que acarretam 
inúmeros encargos financeiros (pagamento de deslocações, combustíveis e alojamento dos políticos 

e técnicos envolvidos), onde o trabalho realizado, não se reflete a nível concelhio, dado ser 
necessário efetuar, como proposto pelos Técnicos do Município, reuniões, cujo trabalho fosse 
de maior proximidade, através da constituição de grupos concelhios, com realidades mais 
semelhantes, o que nunca teve acolhimento.------------------------------------------------------------------
As dificuldades e a forma de as superar, de uma grande área metropolitana, não se adequam 
ao nosso Concelho; à participação em fóruns e webinars temáticos; à partilha de boas práticas; 
à divulgação das iniciativas dos municípios na página da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis; à receção no início de cada ano civil de agendas.-----------------------------------------------
Embora reconhecendo que a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, seja importante como 
de fórum de partilha de boas práticas e do trabalho em rede, revela-se contudo um encargo 
elevado para o Município, sem retorno algum a nível prático, pelo que somos de parecer que 
se deverá manter a continuidade do trabalho e a dinamização de novas atividades, através das 
entidades e parcerias locais, já estabelecidas e consolidadas, recorrendo quer a recursos 
próprios, quer a financiamentos através de programas governamentais, dado os resultados 
terem maior impacto quando pensando pelos próprios - “Nada sobre Nós, sem Nós” e não 
num formato “tipo pronto-a-vestir”, que apresenta a mesma linha de intervenção, para 
realidades e territórios completamente distintos.-------------------------------------------------------------
Face ao exposto, é de parecer que deverá o Município de Beja, solicitar a sua desvinculação da 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.--------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------
“Considerando os vereadores da Coligação Democrática Unitária que uma autarquia, capital de 
Distrito, como Beja, beneficiará muito mais do que perderá em fazer parte desta Rede 
Nacional, principalmente após dois longos anos de pandemia em que as questões da saúde 
estão na ordem do dia;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a Rede pode ser uma mais-valia na articulação de respostas a determinados 
níveis tendo em conta a presença da Direção Geral de Saúde que apoia a construção dos 
Planos Municipais de Saúde e Bem-Estar, independentemente da Rede Social do Concelho e 
dos técnicos da ULSBA funcionarem bem com técnicos de outras instituições;------------------------
Considerando prematuro a saída do Município da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, 
irão votar contra esta proposta.”, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro considerou que, não havendo um Relatório nem uma 
visibilidade do benefício da participação do Município nesta Rede, é da opinião que essas 
verbas serão melhor aplicadas em causas internas pelo que irá votar a favor desta proposta, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar e submeter a proposta à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

163)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.16. – Proposta de atribuição de subsídios no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2022 – Tranche 1;------------------ 

 
Registo nº 3191, de 18 de março de 2022, do Serviço de Desporto, propondo, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, a aprovação do pagamento 
referente à primeira tranche, a título de adiantamento, às associações do concelho com oferta 
desportiva regular. Numa segunda fase, e após a entrega da documentação prevista no 
Programa, nomeadamente o inquérito de atualização desportiva 2022, serão efetuados os 
respetivos acertos e aprovados os valores totais.------------------------------------------------------------- 
 

PAMA 2021 – Desporto 

 

Tranches 

Entidades 

 

1 2 TOTAL 

 1 AC Beringel 
 

200,00 €     1 

2 Academia Karaté Beja 
 

500,00 €     2 

3 ACD Penedo Gordo 
 

1.500,00 €     3 

4 ACR Zona Azul 
 

10.000,00 €     4 

5 AF Salvador 
 

1.000,00 €     5 

6 AH Bombeiros V Beja 
 

1.000,00 €     6 

7 AJ Baleizoeira 
 

200,00 €     7 

8 AVGDC Neves 
 

200,00 €     8 

9 Beja Atlético Clube 
 

2.500,00 €     9 

10 Beja Basket Clube 
 

4.000,00 €     10 

11 Clube Academia Desporto 
 

1.500,00 €     11 

12 Casa Povo Salvada 
 

200,00 €     12 

13 CBA Pesca Desportiva 
 

300,00 €     13 

14 CCD Bairro NS Conceição 
 

3.500,00 €     14 

15 CCD Trindade 
 

400,00 €     15 

16 CCDR Casa Povo Quintos 
 

400,00 €     16 

17 CCRD Santa Vitória 
 

400,00 €     17 

18 CDR Salvadense 
 

1.000,00 €     18 

19 Clube BTT Sempre Ábrir 
 

200,00 €     19 

20 Associação Desportivo Beja 1916 
 

4.000,00 €     20 

21 Clube Natação Beja 
 

4.000,00 €     21 

22 Clube Patinagem Beja 
 

6.000,00 €     22 

23 CRD Cabeça Gorda 
 

1.000,00 €     23 

24 Despertar SC 
 

10.000,00 €     24 

25 FC Albernoense 
 

1.000,00 €     25 

26 Judo Clube Beja 
 

2.000,00 €     26 

27 Juventude Desportiva das Neves 
 

500,00 € 
 

  27 

28 Louredense FC 
 

500,00 €     28 

29 UDC Beringelense 
 

400,00 €     29 

Total 
 

58.400,00 €     
  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e transferir a primeira 
tranche no valor total de cinquenta e oito mil e quatrocentos euros.(Deliberação nº 164)---------- 
 

2.17. – Propostas de atribuição de subsídios:------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Sementes de Vida, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a candidatura e verificado o cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento 
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do Programa, propõe-se a atribuição de um subsídio, no valor de 1.000,00 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. A vereadora Maria de 
Fátima Estanque não participou na presente deliberação.(Deliberação nº 165)------------------------ 
 
Solicitado pela SOLIM – Associação para a Defesa dos Imigrantes – Delegação do Alentejo, no 
âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------
Analisada a candidatura e verificado o cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento 
do Programa, propõe-se a atribuição de um subsídio, no valor de 1.000,00 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 166)--------- 
 

2.18. – Proposta de aprovação da Lista Definitiva de atribuição de bolsas 
de estudo a alunos do ensino superior do Município de Beja de famílias 
carenciadas ou numerosas – ano letivo 2021/2022;--------------------------------------- 

 
Registo nº 2822, de 09 de março de 2022, do Serviço de Educação, propondo, após o término 
do prazo de Audiência de Interessados e a respetiva análise das reclamações apresentadas, a 
aprovação da Lista Definitiva com vista à atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 
superior do Município de Beja de famílias carenciadas ou numerosas, ano letivo 2021/2022:---- 
 

Ordenação Candidato/a Nº Inscrição RMPC Família Numerosa Valor da Bolsa Observações 

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

2 
Cláudia Isabel Albuquerque 

Charrua 
60 - € Não 900,00 € Atribuída 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 
Daniela Alexandra Gonçalves 

Gomes 
8 223,37 € Não 900,00 € Atribuída 

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

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

19 
Inês de Vasconcelos Rita dos 

Santos Torres 
10 233,95 € Não 900,00 € Atribuída 

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

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

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

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

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

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

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

27 Rafael Félix Charrua 63 252,02 € Não 900,00 € Atribuída 
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28 Alexandra Isabel Bate Grade 21 253,39 € Não 900,00 € Atribuída 

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

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

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

32 
Margarida Elisa Casimiro de 

Campos 
36 276,21 € Não a) Não Atribuída 

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

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

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

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

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

38 
Beatriz Alexandra Marques 

Agostinho 
7 313,13 € Não a) Não Atribuída 

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

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

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

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

43 Iaroslav Prytula 31 348,15 € Não a) Não Atribuída 

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

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

46 Mariana Santos Martins Barão 69 393,22 € Sim a) Não Atribuída 

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

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

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

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

51 Maria Pardal Rosa Ramos Costa 56 461,88 € Sim a) Não Atribuída 
 

Candidatos excluídos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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) 

---- 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) 



 

Página 17 de 20 
 

---- 
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.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 167)--------- 
 

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

 
Requerido pelo Jardim de Infância de Nossa Senhora da Conceição, a isenção do pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação de uma turma constituída por 20 
alunos do 4º ano e acompanhada por 2 adultos à Herdade da Coitadinha – Parque de Natureza 
– Noudar, dia 30 de junho de 2022.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 168)------------- 
 
Requerido pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte de um conjunto de munícipes da União de Freguesias de Salvada e 
Quintos e de Cabeça Gorda, em excursão a organizar pelo senhor padre Darius para assistirem 
ao concerto solidário que se realizará no Teatro Municipal Pax-Júlia, no dia 30 de março de 
2022 no âmbito de uma campanha de angariação de fundos visando reforçar a capacidade de 
resposta da Cáritas na Ucrânia, nos países fronteiriços e o eventual acolhimento a famílias 
deslocadas, em Portugal.---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 169)------------- 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 55, relativo ao dia vinte e dois de 
março de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
A Drª Florbela Fernandes, Chefe da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Beja, usou da 
palavra para fazer a seguinte intervenção e dar alguns esclarecimentos relativamente a um 
assunto que já foi abordado no período de antes da ordem do dia e que diz respeito a um 
artigo publicado na revista Sábado em que foi diretamente visada pelo que naturalmente, 
desde logo, irá zelar pela defesa da sua honra e do seu mérito profissional.---------------------------
Nesse sentido colocou três questões que gostava de ver esclarecidas pelo senhor Presidente 
da Câmara, ou agora ou mais tarde, se ele não tiver memória de tudo:---------------------------------
1ª – Quantas pessoas, entre concorrentes e não concorrentes, pediram para consultar os 
processos para os concursos a cargos dirigentes na Câmara Municipal de Beja e em que 
datas?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2ª – Os pedidos de consulta foram para todos os nove concursos ou só para alguns?---------------
3ª – Tendo o senhor Presidente informado no início da reunião que o processo foi investigado, 
houve alguma queixa na Polícia Judiciária? Em que data? --------------------------------------------------
Em seguida, disse ter concorrido a cinco dos nove concursos que abriram por considerar ter 
currículo para o fazer. Dos cinco a que concorreu, foi indicada pelo júri em dois, excluída 
noutros dois e não admitida em um, daí ser da opinião que o “tal” trabalho de investigação 
deixa muito a desejar.------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse também que concorreu a Beja porque primeiro gosta da carreira de dirigente e segundo 
porque tem uma ligação afetiva muito grande a Beja onde tem as suas referências de 
juventude e de infância tendo em conta que viveu em Beja mais de vinte anos. Por acaso não 
se lembraram de insinuar no artigo que ela está cá porque é amiga pessoal do senhor 
Presidente desde a juventude com muito orgulho. Mais, voltará a concorrer doa a quem doer. 
Durante o seu percurso profissional já concorreu a várias câmaras, umas vezes fica, outras não, 
outras não é admitida a concurso, ou seja, depende da avaliação dos júris, aliás, da experiência 
que tem, referiu que este foi o primeiro concurso que concorreu onde não esteve um 
elemento do executivo a presidir o júri ao contrário, por exemplo, do que aconteceu, em 2020, 
quando concorreu a Diretora de Departamento na Câmara de Évora, onde é profissional, e o 
júri era composto pelo vereador do pelouro, como presidente, e um subordinado seus como 
vogal, portanto, como se deve calcular fez-se a vontade e independentemente dos dois 
candidatos, ela e um colega seu, terem efetivamente excelentes currículos, o que aconteceu 
foi claramente uma opção de perfil pelo que nem sequer reclamou, aliás, não há direito a 
reclamação nestes concursos. A Lei é efetivamente suscetível deste tipo de interpretações mas 
quem a faz é a Assembleia da República.-----------------------------------------------------------------------
Disse também que já participou em processos de concurso onde de facto os júris ordenam os 
candidatos, porque facilita quem tem o poder de nomear, mas se por ventura o primeiro 
candidato que é indicado não tiver o perfil pretendido o nomeador tem o direito de abrir novo 
concurso e não é obrigado a aceitar a indicação do júri ou então se lhe agradar o perfil do 
segundo candidato pode escolhê-lo ou ainda pura e simplesmente o primeiro não aceita, o 
nomeador não lhe agrada o segundo e abre novo concurso, portanto, julga haver aqui uma 
grande confusão entre concursos para a função pública e concursos para cargos dirigentes.-----
Por outro lado, referiu também já ter participado em processos de concurso onde não há 
ordenação, é indicado um candidato, se esse recusar, a pessoa que nomeia não tem outra 
solução se não abrir obrigatoriamente outro concurso ou nomear a título de substituição que é 
muito comum acontecer e que aliás é o que acontece em todas as Câmara do país.---------------
Acrescentou que não ficou sempre em primeiro lugar na avaliação curricular dos concursos a 
que se candidatou, ficou em primeiro lugar na avaliação de entrevista em dois e resultou do 
copto geral ter sido selecionada nos dois concursos. Desistiu de um e aceitou outro por opção 
e também por desafio uma vez que na sua área de habilitação, que é a área social, já tem 
experiência há mais de vinte e cinco anos e, na área da cultura, que não sendo a sua área de 
habilitação, é uma área onde já tem experiência profissional pelo que considerou ser mais 
aliciante para além de melhorar o seu currículo.--------------------------------------------------------------
Quis ainda referir que trabalha desde os dezassete anos de idade precisou para pagar as suas 
propinas, porque o seu pai não tinha capacidade para o fazer e por isso, denegrirem o seu 
percurso profissional não admite, tal como não admite que a denigram como pessoa, política 
podem fazer à vontade uma vez que cada um é livre de exercer a sua liberdade nessa matéria, 
aliás, é uma grande defensora disso, e por onde tem passado sempre tem respeitado as 
pessoas e as opções políticas de cada um desde que não as confundam com aquilo que é o seu 
trabalho. Lamenta profundamente esta situação tanto para a cidade de Beja, como para a 
Câmara Municipal, para o seu amigo Paulo Arsénio que é um homem muito sério e também 
por ela própria, naturalmente, e portanto, desta vez, não ficará parada e irá desenvolver os 
procedimentos que a lei lhe permite para defender o seu bom nome, a sua honra e o seu 
currículo profissional.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Informou ainda que ontem e devido à situação, pela primeira vez foi consultar os processos 
porque não tinha tido curiosidade em fazê-lo antes, e de facto, no concurso para Chefe de 
Divisão da Educação há efetivamente essa gafe na questão da formação profissional que ela 
própria logo quando olhou para a grelha não se apercebeu, depois é que lhe explicaram que 
era a soma de dois parâmetros, mas quem for consultar a ata e se olhar com cuidado o 
problema está logo nos critérios onde o júri se enganou porque qualquer candidato que 
tivesse um currículo com muita formação facilmente rebentava a escala. De qualquer das 
formas esse concurso não teve qualquer consequência uma vez que foi excluída por não ter 
comparecido à entrevista pelo que nem ela nem ninguém foram prejudicados ou beneficiados. 
Mais, se tivesse continuado e por ventura tivesse ficado em primeiro lugar na entrevista, e se 
tivesse 20 valores na avaliação curricular no parâmetro da formação profissional, continuaria a 
ficar à frente de todos os outros candidatos, portanto, podem é avaliar os outros currículos e 
verificar se as contas estão em conformidade, porque a esse trabalho não se deu, mas como 
há muita gente interessada em investigar os concursos onde participou até agradece para 
saber se as contas de todos os concorrentes estão todas bem-feitas.-----------------------------------
Por fim pediu autorização para entregar uma cópia do seu currículo aos eleitos do Partido 
Socialista e da Coligação Consigo Beja Consegue. Não trouxe nenhuma cópia para entregar à 
Coligação Democrática Unitária porque o senhor vereador Vítor Picado e o grupo do PCP, 
tiveram oportunidade de o consultar quando consultaram os processos.------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão sobre 
quantas pessoas pediram para consultar os processos informou que houve um dos candidatos 
à Divisão de Educação que o fez, mais o vereador Vítor Picado e o jornalista Paulo Barriga a 
quem foi enviado, via correio eletrónico, todos os elementos solicitados em dezembro de 
2021. Relativamente às datas não tem de memória.---------------------------------------------------------
Relativamente a quantos concursos foram os pedidos de consulta, informou que o candidato 
referido consultou apenas o concurso da educação, o jornalista Paulo Barriga solicitou a 
consulta de quatro dos nove concursos e o vereador Vítor Picado consultou os processos 
diretamente no Gabinete de Recursos Humanos pelo que não faz ideia quantos consultou.------
Sobre a terceira questão, informou que houve várias queixas anónimas relativamente aos nove 
concursos, que foram profundamente investigados, aliás, passou a manhã do dia 25 de junho 
de 2020 na Polícia Judiciária e no dia 22 de janeiro de 2021 todos os processos foram 
arquivados sendo que nunca passou da qualidade de testemunha porque não foi encontrada 
nenhuma irregularidade em nenhum dos nove concursos.------------------------------------------------- 
 
Tendo o vereador Vítor Picado referido que não consultou o currículo, a Drª Florbela 
Fernandes pediu desculpa e disse que lhe irá entregar também uma cópia numa próxima 
oportunidade mas que o senhor vereador poderia tê-lo feito até para não se sentir 
desconfortável com as notas que ela teve e verificar que as mesmas foram justas.------------------ 
 
O vereador Vítor Picado solicitou o uso da palavra para dizer à Drª Florbela que ela deve ter 
depreendido qualquer coisa de errado relativamente ao que ele disse até porque começou por 
dizer que o desconforto que sente diz apenas respeito à forma como o procedimento foi 
desenvolvido e nunca em tempo algum frisou que era sobre as notas da Drª nem sequer com 
as pessoas que concorreram aos vários concursos e que se submetem aos mesmos mediante 
critérios aprovados. Mais, a Drª também depreendeu mal que ele teria tido acesso ao seu 
currículo, teve acesso sim foi às atas que foram lavradas dos concursos e que são públicas, isto 
que fique bem claro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro agradeceu a entrega do currículo e disse que o assunto que 
expôs no período de antes da ordem do dia de forma clara tem a ver com o não 
preenchimento de um lugar para o qual foi aberto concurso e que na sua opinião fazia falta. 
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Entende os constrangimentos pessoais da Drª Florbela, pessoalmente não sabe como reagiria 
se estivesse numa situação idêntica, mas não lhe compete a ele fazer qualquer juízo de valor 
pessoal nem profissional porque entende que o vereador não tem a competência nem que 
gastar energias com assuntos que no fundo, com todo o respeito, não contribuem para aquilo 
que é a sua missão na autarquia, nomeadamente, o melhoramento do Concelho de Beja, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deixou uma nota final sobre esta matéria e 
disse evidentemente que quando a revista Sábado fez as 28 perguntas tinha a perfeita noção 
do teor do artigo, contudo, esperava muito mais do mesmo, acha que é curto, escasso, mal 
fundamentado, ou seja, é um pobre artigo e esperava muito mais qualidade jornalística da 
pessoa que o escreveu porque tinha-a como melhor jornalista do que aquilo que conseguiu 
provar, mas isto é uma consideração pessoal.------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja não atua sobre pressão e portanto só dirá alguma se quiser e 
quando quiser. Este assunto é eminentemente político e o que se procura evidenciar é que 
houve uma lógica de favorecimento a determinados candidatos em detrimento de outros 
sendo o objetivo atingir o Presidente da Câmara e o executivo em permanência, ou seja, os 
candidatos são peões de arremesso neste jogo contra o Presidente da Câmara.---------------------
Naturalmente que numa lógica de 86 candidatos em que são nomeados 8, se gera algum 
descontentamento, que é legítimo, naqueles que não ficam mas concursos mais transparentes 
que estes não há pelo que a Câmara Municipal está disponível para que, se a Policia Judiciária 
quiser voltar a investigar tudo de novo uma segunda, terceira ou quarta vez, o possa fazer 
porque não há nada a esconder, mais, o executivo não influenciou nenhum júri e podem ir 
testemunhar os 27 membros em qualquer parte que nenhum dirá que o Presidente da Câmara 
alguma vez os contatou para melhorar a classificação do candidato x ou y. Os despachos de 
nomeação decorrem da sua liberdade e ai assume todas as responsabilidades, disse.-------------- 
 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. – 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 

06 de abril de 2022 
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