
 
 

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 dois, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

vinte e três de janeiro do ano dois mil e dezanove;--------------------------------------- 

 
Pelas quinze 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), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva e Sónia 
Maria Horta do Calvário.---------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, falta que lhe 
foi relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma.--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 26/2018 e 1/2019;---------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 26/2018, relativa à reunião de câmara realizada em dezanove de dezembro de dois mil e 
dezoito, aprovada por maioria com as abstenções dos senhores vereadores Arlindo José 
Clemente Morais e João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na 
mesma.(Deliberação nº 18)-------------------------------------------------------------------------------------------
nº 1/2019, relativa à reunião de câmara realizada em nove de janeiro de dois mil e dezanove, 
aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador Arlindo José Clemente Morais, por 
não ter participado na mesma.(Deliberação nº 19)------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Neste período não se registou qualquer pedido de intervenção.------------------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Deliberação relativa às transferências de competências no ano 

2019 previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da 

Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as 

Entidades Intermunicipais;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para que as competências que a seguir se indicam não se considerem transferidas para o 
Município de Beja é necessário que os órgãos municipais deliberem a não-aceitação das 
mesmas, de maneira a que tais deliberações sejam comunicadas à DGAL, designadamente, até 
31 de janeiro de 2019 as identificadas nos Decretos-Lei nos 97/2018 e 98/2018; até 01 de 
fevereiro de 2019 as identificadas no Decreto-Lei nº 100/2018 e até 02 de fevereiro de 2019 as 
identificadas nos Decretos-Lei nos 101/2018, 103/2018, 104/2018, 105/2018, 106/2018 e 
107/2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, propôs a rejeição de todas as 
competências à exceção da prevista no nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de 
novembro que diz respeito às Associações de Bombeiros Voluntários tendo em conta o 
protocolo existente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil que prevê, durante três anos, 
o pagamento de 50% da equipa de intervenção permanente.---------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal a não-aceitação das 
transferências de competências previstas nos Decretos-Lei nos 97/2018, de 27 de novembro 
que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no 
domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; nº 98/2018, de 27 de novembro que 
concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 
da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 
formas de jogo; nº 100/2018, de 28 de novembro que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação; nº 101/2018, de 
29 de novembro que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; nº 104/2018, de 29 de 
novembro que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; nº 105/2018, de 29 de 
novembro que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da habitação; nº 106/2018, de 29 de novembro que concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do 
património imobiliário público sem utilização e nº 107/2018, de 29 de novembro que 
concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 
do estacionamento público.-----------------------------------------------------------------------------------------
Mais foi deliberado por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU aceitar a 
transferência de competências prevista no nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 
de novembro que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio às equipas de intervenção 
permanente das Associações de Bombeiros Voluntários. (Deliberação nº 19)--------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra por considerarem desde logo que o princípio está 
errado uma vez que aquilo que se pretende é passar responsabilidades do Estado para as 
autarquias locais e portanto não concordam com a transferência de qualquer competência.----- 
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2.2. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Beja para o ano 2019;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para 2019 alterado, que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, o Senhor Presidente da 
Câmara, Paulo Arsénio, informou que as alterações propostas são alguns ajustamentos no 
atual Mapa, aprovado no mês de novembro, nomeadamente criar os seguintes postos de 
trabalho para ocupação:---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico – DCDJ/Serviço de Atendimento e Informação Turística (em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado);------------------------------------------
1 Assistente Técnico/área de Biblioteca e Documentação – DEB/Serviço de Mediação Leitora 
(em regime de mobilidade na categoria).----------------------------------------------------------------------------
Retirar do mapa de pessoal os postos de trabalho seguidamente referidos, pelos motivos que 
se indicam:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Vigilante – DOAL (falecimento);----------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Eletricista – DOAL (aposentação);--------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza – DASU (falecimento);---------------------------------
1 Assistente Operacional/Auxiliar Administrativo – DAU (consolidação da situação de mobilidade 

em outro município);----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico/Administrativo – GAS (consolidação da situação de mobilidade intercarreiras na 

carreira de Técnico Superior).------------------------------------------------------------------------------------------
Foi ainda ocupado 1 posto de trabalho de Técnico Superior no GAS (consolidação da situação de 

mobilidade intercarreiras na carreira de Técnico Superior).-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 20)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal 

para o ano 2019;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o artigo 31º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), e os artigos 5º, 7º 
e 13º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo, aquando da 
elaboração do orçamento, tomar decisões nos seguintes domínios:-------------------------------------
1. Prémios de desempenho: Atendendo às verbas orçamentais destinadas a suportar os 
encargos com a atribuição de prémios de desempenho deverá, fixar-se, fundamentadamente, 
o universo dos cargos e o das carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de 
desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias do montante disponível em 
função de tais universos (artigo 13º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro).-------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório: Determinar o montante máximo a afetar 
para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e n

os
 1 

e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-----------------------------------------------
2.1. Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (artigo 16º da Lei nº 71/2018, de 31 

de dezembro);------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, com indicação dos 
universos das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo 
com as desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Alteração excecional do posicionamento remuneratório, com a indicação dos universos 
das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo com as 
desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 8º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 

03 de setembro).---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho: 
Determinação do montante máximo a utilizar com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados (alínea a) do nº 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------
Nestes termos e considerando o Orçamento da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2019, propõe-se ao órgão executivo, relativamente a cada um dos pontos supra mencionados, 
o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prémios de desempenho: Não houve lugar a dotação orçamental.-----------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório: A dotação orçamental corresponde a 
281.531,25 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho: A dotação 
orçamental corresponde a 296.008,75 €.------------------------------------------------------------------------
A decisão do órgão executivo deverá ser tornada pública, nos termos do nº 5 do artigo 7º do  
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, mediante afixação em local adequado das 
respetivas instalações e publicação no sítio da internet desta Autarquia.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

21)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 

ocupação de postos de trabalhos do Mapa de pessoal do Município de 

Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura dos procedimentos 
concursais que seguidamente se indicam, com vista a suprir as carências de pessoal de 
natureza permanente, nas respetivas áreas de atividade, decorrentes da saída de 
trabalhadores, nomeadamente por motivos de aposentação e, também, do enquadramento 
de trabalhadores em outras funções/serviços moderados na sequência de recomendações 
médicas, justificando-se o reforço das respetivas equipas de trabalho e pretendendo-se a 
ocupação dos respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das 
disposições legais estabelecidas na Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril:--------------------------------------------------------------
Referência 1 – 2 Assistentes Operacionais/Canalizadores para a Divisão Operacional e Apoio 
Logístico/Serviço de Gestão do Parque de Materiais;---------------------------------------------------------
Referência 2 – 2 Assistentes Operacionais/Eletricistas para a Divisão Operacional e Apoio 
Logístico/Serviço de Gestão do Parque de Materiais;---------------------------------------------------------
Referência 3 – 2 Assistentes Operacionais/Pedreiros para a Divisão Operacional e Apoio 
Logístico/Serviço de Obras;------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 4 – 2 Assistentes Operacionais/Asfaltadores para a Divisão Operacional e Apoio 
Logístico/Serviço de Obras;------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 5 – 1 Assistente Operacional/Carregador para a Divisão de Cultura Desporto e 
Juventude/Serviço de Apoio a Iniciativas e Eventos;----------------------------------------------------------
Referência 6 – 1 Assistente Operacional para a Proteção Civil.--------------------------------------------
Sendo expectável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, aos referidos procedimentos concursais 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis.----------------------------------
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No que concerne ao cumprimento do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 4º da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, e atendendo a que não foi publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, conforme informação 
disponibilizada pela GeRAP, até à sua publicação fica temporariamente dispensada a 
obrigatoriedade de consulta prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de 
recrutamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 verba necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano corrente, 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 nºs 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática, avaliação psicológica e 
entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no 
nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção.----------
Os júris dos procedimentos concursais terão a seguinte composição:-----------------------------------
Referência 1 – Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão do Ambiente e 
Serviços Urbanos;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Francisco José Martins Lança, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, Assistente 
Técnico;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnico Superior, e José Manuel Marujo 
Soeiro, Assistente Operacional.------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão do Ambiente e 
Serviços Urbanos;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Francisco José Martins Lança, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, Assistente 
Técnico;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnico Superior, e Herlander de Sousa 
Guerreiro, Assistente Operacional.--------------------------------------------------------------------------------
Referência 3 – Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão do Ambiente e 
Serviços Urbanos;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Francisco José Martins Lança, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Luís Miguel Candeias, Assistente Operacional;---------------------
Vogais suplentes: João Manuel de Matos Engana, Encarregado Operacional, e José Carlos Grilo 
Marques Bengala, Técnico Superior.------------------------------------------------------------------------------
Referência 4 – Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão do Ambiente e 
Serviços Urbanos;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Francisco José Martins Lança, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e João Manuel de Matos Engana, Encarregado Operacional;-----
Vogais suplentes: José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnico Superior, e Luís Miguel Candeias, 
Assistente Operacional.----------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 5 – Presidente: Álvaro José da Silva Barriga, Coordenador Técnico;-----------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Francisco Mendes Godinho, Assistente 
Operacional;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vogais suplentes: Juvenal Bastos da Cunha e José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 6 – Presidente: Maria Manuel Marques Freire Cardoso Laboreiro Henriques, 
Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Manuel António Lopes Moisão, Assistente 
Operacional;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: José Carlos Grilo Marques Bengala e Francisco José Martins Lança, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 22)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários – 

Apl6icação da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro – exposição 

apresentada por Ana Paula Charrua Franco;--------------------------------------------------- 

 
Considerando as disposições legais contempladas na Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, 
importa, neste contexto, referir o seguinte a título introdutório à informação que se seguirá:---
A citada legislação “… abrange as pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que 
correspondam ao conteúdo funcional das carreiras gerais ou especiais e que satisfaçam 
necessidades permanentes dos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), …, com sujeição ao poder hierárquico, à disciplina ou direção desses 
órgãos, serviços ou entidades, sem vínculo jurídico adequado.” (nº 1 do artigo 2º);-------------------
“No âmbito das autarquias locais, nas situações de exercício de funções relativamente às quais 
exista decisão do respetivo órgão executivo que reconheça que as mesmas correspondem a 
necessidades permanentes e que o vínculo jurídico é inadequado, consideram-se verificados 
estes requisitos para efeitos do disposto nos números anteriores.” (ponto 3 do artigo 2º);----------
A lei supra indicada, “… abrange as pessoas a que se refere o nº 1 do artigo 2º que exerçam ou 
tenham exercido as funções em causa:--------------------------------------------------------------------------
a) No período entre 01 de janeiro e 04 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos 
um ano à data do início do procedimento concursal de regularização;----------------------------------
b) Nos casos de exercício de funções no período entre 01 de janeiro e 04 de maio de 2017, ao 
abrigo de contratos emprego-inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido 
as mesmas funções nas condições referidas no proémio, durante algum tempo nos três anos 
anteriores à data do início do procedimento concursal de regularização;-------------------------------
c) Nos casos de exercício de funções ao abrigo de contratos de estágio celebrados com a 
exclusiva finalidade de suprir a carência de recursos humanos essenciais para a satisfação de 
necessidades permanentes, durante algum tempo nos três anos anteriores à data do início do 
procedimento concursal de regularização.” (ponto 1 do artigo 3º);-----------------------------------------
No âmbito das autarquias locais e relativamente às situações abrangidas pela LTFP, para efeitos 
de abertura de procedimentos concursais para regularização extraordinária, os respetivos 
mapas de pessoal são aumentados em número estritamente necessário para fazer face às 
necessidades permanentes reconhecidas pelo órgão executivo, mediante decisão do órgão 
deliberativo e sob proposta do órgão executivo, se os postos de trabalho correspondentes a 
atividades de natureza permanente não ocupados forem em número insuficiente (ponto 2 do 

artigo 6º);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os respetivos procedimentos concursais são abertos no prazo de 30 dias a contar da data de 
entrada em vigor da lei indicada (01/01/2018), ou a contar da data em que se completar o 
prazo de um ano referido na alínea a) do nº 1 do artigo 3º.------------------------------------------------
Na sequência desta breve abordagem e relativamente à situação em apreço, refere-se o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No início do mês de outubro do ano 2017 e no âmbito do levantamento dos vínculos dos 
precários na Administração Local, foram desenvolvidos os procedimentos relativos à 
identificação dos trabalhadores que no período entre 01 de janeiro e 04 de maio de 2017, ou 
parte dele, se encontravam contratados em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo. Elaborou-se, também, um mapa com a informação relativa 
aos Contratos Emprego-Inserção e aos Contratos Emprego-Inserção+, realizados no âmbito das 
candidaturas apresentadas pela autarquia e aprovadas pelo IEFP, cujos trabalhadores no 
período acima indicado se encontravam a prestar serviços à autarquia, não tendo sido 
sinalizada a situação da requerente por esta não ter celebrado qualquer Contrato Emprego 
Inserção com o Município de Beja no período em que a mesma refere que prestou serviço 
nesta autarquia. Solicitou-se, ainda, informação à Divisão Administrativa e Financeira relativa 
ao nº de pessoas contratadas em regime de prestação de serviços (tarefa ou avença) que no 
referido período se encontravam a prestar serviços à autarquia tendo-se obtido a informação 
de que não havia pessoas na situação referida e no período indicado;----------------------------------
Neste âmbito e no que respeita à primeira exposição apresentada pela requerente Ana Paula 
Charrua Franco, através de requerimento datado de 20/02/2018, a mesma refere que esteve 
ao serviço desta autarquia no período de 11/10/2016 até 09/10/2017 com Contrato Emprego-
Inserção, que desempenhou funções correspondentes à satisfação de necessidades de 
natureza permanente e que considera que está abrangida pelo processo de regularização 
constante da lei supra mencionada;-------------------------------------------------------------------------------
Na sequência da análise desta exposição, transmitiu-se à requerente, via ofício, datado de 
14/06/2018, o indeferimento do seu pedido por se ter verificado que no âmbito das 
candidaturas apresentadas pelo Município de Beja à Medida Contrato Emprego-Inserção e no 
que respeita ao período de 11/10/2016 a 09/10/2017, conforme informação prestada pelo 
Gabinete de Recursos Humanos (GRH), a mesma não celebrou qualquer contrato com esta 
autarquia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A este propósito, a requerente apresentou, ainda, outra exposição, datada de 09/07/2018, a 
qual foi encaminhada para GRH, tendo este serviço analisado a mesma e reiterado 
superiormente o desconhecimento da situação, referindo-se, novamente, à não existência, no 
âmbito do GRH, de quaisquer dados e/ou elementos relacionados com a situação e tendo 
sugerido o eventual encaminhamento do assunto para o Gabinete Jurídico e para efeitos de 
análise.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade e no seguimento do encaminhamento do assunto para o Gabinete 
Jurídico, foi produzido um parecer no qual se relata que a requerente celebrou um Contrato 
Emprego Inserção com a Junta de Freguesia de Santa Vitória, no período de 11/10/2016 a 
11/10/2017, concluindo-se que é certo e seguro que as funções de assistente/rececionista 
foram desenvolvidas para o Município de Beja e por conta desta entidade, em instalações da 
mesma, tratando-se de funções de atendimento do público, nomeadamente no Núcleo 
Museológico da Rua do Sembrano em Beja, propriedade da mesma autarquia, com sujeição ao 
poder hierárquico de disciplina e direção, em horário diário completo, entre as 9h30m e as 
12h30m e entre as 14h00 e as 18h00, ocupando um posto de trabalho que corresponde a 
necessidades permanentes do serviço e sem vínculo jurídico adequado, serviço este que ainda 
se mantém, embora com outros trabalhadores, o que se traduz numa necessidade 
permanente do serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------
Acresce, ainda, que foi auscultado o Técnico Superior Dr. Rui Aldegalega, coordenador do 
respetivo serviço, acerca da situação da requerente, tendo-lhe sido transmitido que a mesma 
prestou a seguinte informação: desempenhou funções de Assistente/Rececionista no 
Município de Beja e no período de 11/10/2016 a 09/10/2017, integrada no Núcleo 
Museológico da Rua do Sembrano em Beja, referindo, também, que as funções correspondem 
à satisfação de necessidades permanentes do serviço; no exercício das referidas funções 
praticou o horário de trabalho diário entre as 9h30m e as 12h30m e entre as 14h00 e as 18h00 
e esteve sujeita ao poder hierárquico de disciplina e direção.---------------------------------------------
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Em face do exposto, solicitou-se ao respetivo coordenador que informasse o que tivesse por 
conveniente, tendo-se referido a necessidade de se apurar se as respetivas funções foram 
exercidas com sujeição a poderes de direção, disciplina e horário de trabalho, isto é, com 
subordinação hierárquica e se a respetiva trabalhadora ocupava um posto de trabalho e se 
este corresponde a necessidades permanentes do serviço. Analisada a resposta do Dr. Rui 
Aldegalega à solicitação apresentada, constata-se que o mesmo confirmou as informações 
prestadas pela requerente e reforçou que a mesma desempenhou funções com subordinação 
hierárquica, ocupando um posto de trabalho que corresponde a necessidades permanentes do 
serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, tendo em atenção a especificidade da situação em apreço e o facto de se 
ultimar agora a apreciação da mesma, tornou-se necessário solicitar ao Gabinete Jurídico a 
necessária análise jurídica no que se refere à possibilidade de abertura de procedimentos 
concursais no ano 2019, decorrentes da aplicação da referida legislação, tendo em atenção as 
disposições legais aplicáveis à matéria em apreço. No âmbito do respetivo parecer jurídico, 
considera-se ser possível ainda, dar sequência ao procedimento concursal, apresentando-se, 
para o efeito, os respetivos fundamentos.----------------------------------------------------------------------
Assim sendo, e pelas razões expostas, afigura-se passível de enquadramento no âmbito do 
programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, regulado pela Lei n.º 
112/2017, de 29 de dezembro, a situação agora apreciada e relativa à requerente Ana Paula 
Charrua Franco, cuja natureza e especificidade da mesma, como se pode depreender do 
conteúdo da presente informação, determinou uma análise mais demorada com vista à 
clarificação e apuramento dos factos em que assenta a apreciação feita.------------------------------
Por tudo o que se aduziu e em conformidade com as disposições legais estabelecidas na 
legislação invocada, propõe-se que a situação da respetiva requerente, identificada e 
caracterizada na presente informação, seja regularizada nos termos e para os efeitos 
estabelecidos na referida legislação, a qual cumpre os requisitos para regularização, sendo 
previsto no mapa de pessoal o correspondente posto de trabalho, nos termos do ponto 2 do 
artigo 6º da citada legislação, nomeadamente na carreira de Assistente Técnico e no Serviço de 
Apoio e Informação Turística da Divisão de Cultura, Desporto e Juventude, considerando-se 
que as funções exercidas pela mesma correspondem a necessidades permanentes do 
respetivo serviço e enquadram-se no período entre 01 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou 
parte dele, conforme dispõe a alínea a) do ponto 1 do artigo 3º da legislação mencionada, cujo 
vínculo jurídico é inadequado, e, no exercício da funções, a requerente esteve sujeita a 
poderes de direção e disciplina e ao cumprimento de horário de trabalho, o que caracteriza o 
trabalho subordinado, cabendo ao órgão executivo, de acordo com o estabelecido no nº 3 do 
artigo 2º da legislação em apreço, a decisão de reconhecimento de que as funções 
correspondem a necessidades permanentes, que foram exercidas durante o referido período e 
que o vínculo jurídico é inadequado.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 23)----------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários – 

Aplicação da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro – exposição 

apresentada por Maria Fernanda Filipe do Carmo Crujo;------------------------------ 

 
Considerando as disposições legais contempladas na Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, 
importa, neste contexto, referir o seguinte a título introdutório à informação que se seguirá:---
A citada legislação “… abrange as pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que 
correspondam ao conteúdo funcional das carreiras gerais ou especiais e que satisfaçam 
necessidades permanentes dos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), …, com sujeição ao poder hierárquico, à disciplina ou direção desses 
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órgãos, serviços ou entidades, sem vínculo jurídico adequado.” (nº 1 do artigo 2º);-------------------
“No âmbito das autarquias locais, nas situações de exercício de funções relativamente às quais 
exista decisão do respetivo órgão executivo que reconheça que as mesmas correspondem a 
necessidades permanentes e que o vínculo jurídico é inadequado, consideram-se verificados 
estes requisitos para efeitos do disposto nos números anteriores.” (ponto 3 do artigo 2º);----------
A lei supra indicada, “… abrange as pessoas a que se refere o nº 1 do artigo 2º que exerçam ou 
tenham exercido as funções em causa:--------------------------------------------------------------------------
a) No período entre 01 de janeiro e 04 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos 
um ano à data do início do procedimento concursal de regularização;----------------------------------
b) Nos casos de exercício de funções no período entre 01 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao 
abrigo de contratos emprego-inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido 
as mesmas funções nas condições referidas no proémio, durante algum tempo nos três anos 
anteriores à data do início do procedimento concursal de regularização;-------------------------------
c) Nos casos de exercício de funções ao abrigo de contratos de estágio celebrados com a 
exclusiva finalidade de suprir a carência de recursos humanos essenciais para a satisfação de 
necessidades permanentes, durante algum tempo nos três anos anteriores à data do início do 
procedimento concursal de regularização.” (ponto 1 do artigo 3º);-----------------------------------------
No âmbito das autarquias locais e relativamente às situações abrangidas pela LTFP, para efeitos 
de abertura de procedimentos concursais para regularização extraordinária, os respetivos 
mapas de pessoal são aumentados em número estritamente necessário para fazer face às 
necessidades permanentes reconhecidas pelo órgão executivo, mediante decisão do órgão 
deliberativo e sob proposta do órgão executivo, se os postos de trabalho correspondentes a 
atividades de natureza permanente não ocupados forem em número insuficiente (ponto 2 do 

artigo 6º);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os respetivos procedimentos concursais são abertos no prazo de 30 dias a contar da data de 
entrada em vigor da lei indicada (01/01/2018), ou a contar da data em que se completar o 
prazo de um ano referido na alínea a) do nº 1 do artigo 3º.------------------------------------------------
Na sequência desta breve abordagem e relativamente à situação em apreço, refere-se o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No início do mês de outubro do ano 2017 e no âmbito do levantamento dos vínculos dos 
precários na Administração Local, foram desenvolvidos os procedimentos relativos à 
identificação dos trabalhadores que no período entre 01 de janeiro e 04 de maio de 2017, ou 
parte dele, se encontravam contratados em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo. Elaborou-se, também, um mapa com a informação relativa 
aos Contratos Emprego-Inserção e aos Contratos Emprego-Inserção+, realizados no âmbito das 
candidaturas apresentadas pela autarquia e aprovadas pelo IEFP, cujos trabalhadores no 
período acima indicado se encontravam a prestar serviços à autarquia. Solicitou-se, ainda, 
informação à Divisão Administrativa e Financeira relativa ao nº de pessoas contratadas em 
regime de prestação de serviços (tarefa ou avença) que no referido período se encontravam a 
prestar serviços à autarquia tendo-se obtido a informação de que não havia pessoas na 
situação referida e no período indicado, motivo pelo qual não foi sinalizada a situação da 
requerente;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito e no que respeita à primeira exposição apresentada pela requerente Maria 
Fernanda Filipe do Carmo Crujo, através de requerimento datado de 29/01/2018 (cuja fotocópia 

se junta à presente informação e está identificada como anexo nº 1), a mesma refere, para além de 
outra informação, que prestou serviço como guia turística local e técnica de turismo emitindo 
recibos verdes de novembro de 2015 a maio de 2017 e que considera que está abrangida pelo 
processo de regularização constante da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro;------------------------
Na sequência da análise desta exposição, transmitiu-se à requerente, via ofício, datado de 
13/06/2018, o indeferimento do seu pedido e relativamente à matéria considerada relevante 
para a situação em apreço, foi-lhe comunicado que, de acordo com a informação prestada pela 
Divisão Administrativa e Financeira, não existiam na autarquia trabalhadores contratados em 
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regime de prestação de serviços (tarefa ou avença) no período entre 01 de janeiro e 04 de maio 
de 2017, ou parte dele, tendo em atenção o disposto na alínea a) do ponto 1 do artigo 3º da 
citada legislação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A este propósito, a requerente apresentou, ainda, outra exposição, datada de 27/06/2018, à 
qual anexou cópia de duplicados de recibos que emitiu para comprovar que prestou serviço no 
Posto de Turismo do Município de Beja, exercendo funções de atendimento e de guia local no 
período referido no artigo 3º da mencionada legislação, tendo anexado, também, embora fora 
do âmbito da aplicação da legislação citada, todos os recibos emitidos desde 2014 e fotocópia 
de declaração comprovativa do exercício das funções entre 01/11/2015 e até 31/12/2016, 
acrescentando ter exercido sempre funções na área do turismo no Município de Beja. Esta 
exposição foi encaminhada para o Gabinete de Recursos Humanos (GRH) que analisou a 
mesma e informou superiormente que sugeria o encaminhamento do assunto para o chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira (DAF), atendendo a que de acordo com a informação que o 
mesmo prestou ao GRH não existiam na autarquia pessoas contratadas em regime de 
prestação de serviços no período entre 01/01/2017 e 04/05/2017, na sequência do pedido de 
elementos que o GRH apresentou à DAF, para efeitos de análise e consequente preenchimento 
e submissão do formulário da DGAL, o que se verificou no mês de outubro de 2017, relativo ao 
“Levantamento dos vínculos precários na Administração Local”;-----------------------------------------
O chefe da DAF veio, posteriormente, e através da aplicação MyDoc, prestar a informação que 
seguidamente se transcreve: “Na conta corrente relativa ao NIF 165810246 consta o último 
pagamento, em 19/06/2017, de 350,00 €, referente a recibo eletrónico de Trabalhador 
Independente (Cat B), tendo havido mais 3 pagamentos de recibos eletrónicos, em 2017 (em 

março, abril e maio). Já em 2016 foram pagos 10 recibos eletrónicos, de valor variável, num total 
de 6.000,00 €. Em 2015, de março a dezembro, foram pagos 7 recibos eletrónicos, de 
montante variável, que somam 2.310,00 €.”. Consequentemente, o Presidente da Câmara 
encaminhou o assunto para o Gabinete Jurídico para efeitos de análise.-------------------------------
Nesta conformidade e no seguimento do encaminhamento do assunto para o Gabinete 
Jurídico, foi produzido um parecer no qual é apreciada a situação laboral da requerente e onde 
se refere que a mesma instruiu a sua exposição de 27/06/2018 “…com documentos 
comprovativos bastantes da sua situação em análise…”, comprovando ter prestado serviço por 
conta do Município de Beja, no Posto de Turismo, exercendo funções de atendimento e de 
guia local, sujeitas ao poder hierárquico de disciplina e direção desta autarquia, sem vínculo 
jurídico adequado, que exerceu, efetivamente, aquelas funções, no período considerado pela 
Lei invocada, em horário diário completo e ocupando um posto de trabalho que corresponde a 
necessidades permanentes, serviço este que ainda se mantém, constando, também, do 
referido parecer que “…face ao exposto, poder-se-á concluir, seguramente, que estão reunidos 
os pressupostos jurídico-factuais, exigidos pela norma fundamental invocada, no caso em 
apreço.”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acresce, ainda, que foi auscultado o Técnico Superior Dr. Rui Aldegalega, coordenador do 
respetivo serviço, acerca da situação da requerente, tendo-lhe sido transmitido que a mesma 
informou o seguinte: prestou serviço no Município de Beja, no posto de turismo, como guia 
turística local e técnica de turismo, emitindo recibos verdes de agosto de 2014 a maio de 2017, 
referindo, também, que as funções correspondem à satisfação de necessidades de natureza 
permanente do serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------
Em face do exposto, solicitou-se ao respetivo coordenador que informasse o que tivesse por 
conveniente, tendo-se referido a necessidade de se apurar se a requerente cumpria um 
horário de trabalho e qual o horário de trabalho praticado pela mesma; se as respetivas 
funções foram exercidas com sujeição a poderes de direção e disciplina, isto é, com 
subordinação hierárquica; se a trabalhadora ocupava um posto de trabalho e se este 
corresponde a necessidades permanentes do respetivo serviço.------------------------------------------
Analisada a resposta do Dr. Rui Aldegalega à solicitação apresentada, constata-se que o 
mesmo confirmou as informações prestadas pela requerente e acrescentou que a mesma 
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cumpria o horário compreendido entre as 9H30m e as 12h30m e entre as 14h00 e as 18h00 e 
que as suas funções foram exercidas com subordinação hierárquica, ocupando um posto de 
trabalho que corresponde a necessidades permanentes do serviço.-------------------------------------
Por outro lado, tendo em atenção a especificidade da situação em apreço e o facto de se 
ultimar agora a apreciação da mesma, tornou-se necessário solicitar ao Gabinete Jurídico a 
necessária análise jurídica no que se refere à possibilidade de abertura de procedimentos 
concursais no ano 2019, decorrentes da aplicação da referida legislação, tendo em atenção as 
disposições legais aplicáveis à matéria em apreço. No âmbito do respetivo parecer jurídico, 
considera-se ser possível, ainda, dar sequência ao procedimento concursal, apresentando-se, 
para o efeito, os respetivos fundamentos.----------------------------------------------------------------------
Assim sendo, e pelas razões expostas, afigura-se passível de enquadramento no âmbito do 
programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, regulado pela Lei nº 
112/2017, de 29 de dezembro, a situação agora apreciada e relativa à requerente Maria 
Fernanda Filipe do Carmo Crujo, cuja natureza e especificidade da mesma, como se pode 
depreender do conteúdo da presente informação, determinou uma análise mais demorada 
com vista à clarificação e apuramento dos factos em que assenta a apreciação feita.---------------
Por tudo o que se aduziu e em conformidade com as disposições legais estabelecidas na 
legislação invocada, propõe-se que a situação da respetiva requerente, identificada e 
caracterizada na presente informação, seja regularizada nos termos e para os efeitos 
estabelecidos na referida legislação, a qual cumpre os requisitos para regularização, 
encontrando-se previsto no mapa de pessoal o correspondente posto de trabalho, nos termos 
do ponto 2 do artigo 6º da citada legislação, nomeadamente na carreira de Assistente Técnico 
e no Serviço de Apoio e Informação Turística da Divisão de Cultura, Desporto e Juventude, 
considerando-se que as funções exercidas pela mesma correspondem a necessidades 
permanentes do respetivo serviço e enquadram-se no período entre 01 de janeiro e 04 de 
maio de 2017, ou parte dele, conforme dispõe a alínea a) do ponto 1 do artigo 3º da legislação 
mencionada, cujo vínculo jurídico é inadequado, e, no exercício da funções, a requerente 
esteve sujeita a poderes de direção e disciplina e ao cumprimento de horário de trabalho, o 
que caracteriza o trabalho subordinado, cabendo ao órgão executivo, de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 2º da legislação em apreço, a decisão de reconhecimento de 
que as funções correspondem a necessidades permanentes, que foram exercidas durante o 
referido período e que o vínculo jurídico é inadequado.-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 23)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de candidatura para Reabilitação de Troços da Muralha 

de Beja ao Programa Operacional Regional 2020 – Património Natural e 

Cultura – alteração de valores;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9320, de 14 de dezembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação de candidatura da Câmara Municipal 
de Beja ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, Eixo 8 – Ambiente e 
Sustentabilidade, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-14-2018-30, tipologia “Património 
Natural e Cultural”.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Este projeto insere-se na missão de contribuir para “promover a conservação e valorização dos 
ativos naturais e histórico-culturais para consolidar a Região como destino turístico associado a 
uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 
reforçando a sua identidade de território de qualidade”.---------------------------------------------------
Trata-se de uma oportunidade para o Município de Beja candidatar a reabilitação do troço de 
muralha identificado pela Direção Regional de Cultura, perante a ocorrência de 
desprendimento de algumas pedras da mesma e após solicitação de visita a essa entidade por 
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parte da Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervenção que promova a 
conservação da muralha, através de uma intervenção, no valor de cerca de 187.000.00 €, com 
apoio financeiro a conceder de 85% do valor das despesas consideradas elegíveis, sendo que a 
comparticipação do Município será cerca de 28.000,00 €.--------------------------------------------------
A candidatura irá prever projeto de execução devidamente sustentado por um relatório prévio 
e projeto de intervenção de reparação e conservação do conjunto e validado pela Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, a empreitada, acompanhamento arqueológico e revisão de 
preços.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta proposta substitui a que foi aprovada em reunião de câmara de 07 de novembro de 2018 
por alteração de valores da candidatura em face da apresentação do projeto de execução dos 
trabalhos a desenvolver no âmbito da componente principal da operação.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 24)----------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Propostas de adjudicação e aprovação de minutas;---------------------------- 

 
Registo nº 10, de 02 de janeiro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a adjudicação da empreitada de remodelação da pista de atletismo do 

Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja, à empresa Fabrigimno – Fabricação de 

Material de Desporto, Ldª, pelo valor de 482.938,79 € (s/IVA incluído).----------------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 
de 31 de agosto, a minuta do contrato que se junta e que constitui documento anexo número 

dois que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a 
decisão de adjudicação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade e aprovar a minuta de contrato.(Deliberação nº 25)--- 
 
Registo nº 8881, de 30 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a adjudicação da empreitada de requalificação do jardim do Rossio – 

Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, à empresa Consdep – Engenharia e Construção, S.A., 
pelo valor de 256.792,54 € (s/IVA incluído).----------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 
de 31 de agosto, a minuta do contrato que se junta e que constitui documento anexo número 

três que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a 
decisão de adjudicação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade e aprovar a minuta de contrato.(Deliberação nº 26)--- 
 
 

2.9. – Proposta de ratificação de minuta de contrato de exploração, em 

regime de concessão;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato de exploração, em regime de concessão do estabelecimento 

“Cafetaria do Castelo”, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 08 de janeiro de 2019, por 
maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 27)---------------------------------- 
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2.10. – Proposta de reformulação e aprovação de contrato promessa de 

compra e venda;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 18 de janeiro de 2019 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento, que a 
Câmara Municipal já tinha aprovado o contrato promessa para construção e instalação de 

Unidade de Saúde, em 07 de novembro de 2018. No entanto, surge agora a necessidade de 
alterar seus termos com a introdução de mais uma cláusula, a 11ª, para além da mudança de 
nome da segunda outorgante para ALT – Hospital Privado do Alentejo, Ldª.--------------------------
Assim, de acordo com a intervenção do Senhor Presidente da Câmara no processo, e de 
acordo com a reunião realizada com dois elementos da ALT – Hospital Privado do Alentejo, Ldª, 
Dr. Luis Farinha e Drª Ana Fraústo, tendo contado, também, com a presença do Engº João 
Margalha e Drª Teresa Costa, é proposto que o referido contrato promessa passe a ter a 
redação que consta no documento que se junta e que constitui documento anexo número 

cinco que faz parte integrante da presente ata, reformulando-se a referida deliberação 
anterior:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 11ª:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A Segunda Outorgante fica desde já autorizada a adotar, em relação à exploração e gestão 
da Unidade de Saúde, a instalar no imóvel, o modelo que melhor lhe aprouver, devendo, 
contudo, ficar proprietária do imóvel até que a referida Unidade de Saúde se encontre 
instalada e em funcionamento.-------------------------------------------------------------------------------------
2 – Assim, a Segunda Outorgante fica obrigada à construção do edifício, o que deverá ser feito 
nos termos da proposta de 02 de outubro de 2018, respetivos programa de concurso e 
caderno de encargos, podendo a exploração e gestão clínica da Unidade de Saúde ser 
entregue, a todo o tempo, a terceiros, ou ser efetuada com a participação de terceiros.----------
3 – A Segunda Outorgante fica desde já autorizada a alienar ou onerar o imóvel, depois de 
instalada e em funcionamento a Unidade de saúde aqui prevista, pelo preço, nos termos e nas 
condições que considerar adequadas.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

28)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação e submissão do Regulamento de Serviço 

da RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM à 

Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal;--------------------------------- 
 
Informação de 07 de janeiro de 2019 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento, que decorreu 
o prazo de consulta pública, por 30 dias, do referido projeto de regulamento, aqui proposto 
pela Resialentejo, como entidade gestora, que constitui documento anexo número seis que 
faz parte integrante da presente ata, e que define as regras a que obedece a prestação de 
serviço de gestão de resíduos urbanos e não urbanos, no âmbito do sistema intermunicipal da 
Resialentejo, referido, não tendo havido sugestões ou reclamações.------------------------------------
Lembra-se que o âmbito de aplicação do projeto regulamentar, em apreciação, abrange os 
Municípios de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa, e 
compreende as atividades enunciadas no mesmo projeto.------------------------------------------------
Assim, tendo sido cumpridos os requisitos da consulta pública, por 30 dias, contados a partir 
da publicação do projeto, em causa, no sítio da Internet do Município de Beja, no Boletim 
Eletrónico Municipal e nos lugares de estilo (artigo 62º, nº 3 do Decreto-Lei nº 194/2009), e, bem 
assim, do pedido de parecer, no mesmo prazo, da ERSAR, sobre o projeto em causa, é de 
parecer que o mesmo seja submetido à Assembleia Municipal e, se esta o entender por 
conveniente, ordenar, previamente, a sua apreciação pela Comissão de Regulamentos, por si 
constituída, como é habitual, nesta sua competência regulamentar.------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 29)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Programa CLDS 4G – Manifestação de interesse no 

Desenvolvimento do projeto no Concelho de Beja;--------------------------------------- 

 
A vereadora Marisa Saturnino deu conhecimento do seguinte:-------------------------------------------
A Portaria nº 229/2018, de 14 de agosto, procede à criação do Programa CLDS 4G e aprova o 
respetivo Regulamento Específico.--------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 2 do artigo 2º desta Portaria, foi publicado o Despacho nº 176-C/2019, de 04 
de janeiro, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o que determina que o 
Concelho de Beja é elegível no âmbito do programa CLDS 4G, pelo que será alvo de 
financiamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com base no conjunto de indicadores definidos no despacho, que permitem caraterizar os 
territórios em termos de vulnerabilidades sociais, o Concelho de Beja, foi identificado como 
um território que se caracteriza por desemprego e pobreza.----------------------------------------------
Tendo em consideração estas características, bem como a população residente no Concelho, o 
montante de financiamento atribuído ao território de Beja é de 537.600,00 €.-----------------------
O projeto a implementar no Concelho de Beja tem que desenvolver todas as ações 
obrigatórias definidas para os seguintes Eixos de Intervenção definidos no nº 1 do artigo 4º da 
Portaria nº 229/2018, de 14 de agosto:--------------------------------------------------------------------------
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação.----------------------------------------------------------------------
Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil.---------------------------------
Na medida em que o CLDS 4G do Concelho de beja se enquadra na categoria de financiamento 
III, a equipa técnica a afetar a este projeto deve ser composta, no mínimo por, um 
coordenador e três técnicos superiores, sendo que a definição do perfil dos técnicos superiores 
deve ter em conta os Eixos de Intervenção a abranger pelo projeto, devendo os mesmos ter 
formação superior nas áreas de gestão de empresas ou economia, animação sociocultural ou 
ciências sociais. Podem contudo, ser afetas outras áreas de formação, desde que devidamente 
fundamentadas e em situações excecionais.--------------------------------------------------------------------
Assim, e tendo em conta a solicitação da Segurança Social, a Câmara Municipal de Beja já 
manifestou o seu interesse no desenvolvimento de um CLDS 4G no Concelho, uma vez que 
tinha um prazo de 10 dias para responder, e designou a Alentejo XXI como coordenadora local 
da parceria, uma vez que a Associação já tinha desenvolvido os outros dois projetos.--------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho de manifestação de interesse no 
desenvolvimento de um CLDS 4G no Concelho de Beja.(Deliberação nº 30)------------------------------ 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação de anexação de cinco parcelas de terreno 

para regularização do registo das instalações que fazem parte do 

Complexo Desportivo Fernando Mamede;------------------------------------------------------ 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O Município de Beja recebeu do Estado Português as cinco parcelas de terreno, 
correspondentes ao campo de jogos, com a área total de 21.450m² (atual Complexo Desportivo 

Fernando Mamede);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A cedência a título definitivo das cinco parcelas de terreno ao Município de Beja foi 
autorizada através do Decreto-lei nº 282/84, de 17 de agosto;--------------------------------------------
c) As cinco parcelas de terreno estão atualmente descritas na Conservatória do Registo Predial 
de Beja sob os nos 527/19900222, 524/19900222, 526/19900222, 525/19900222 e 523/19900222, 
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todas da freguesia de Santiago Maior;----------------------------------------------------------------------------
d) O Complexo Desportivo Fernando Mamede está implantado nas cinco parcelas terreno, com 
a seguinte composição:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Campo de Futebol, com a área de 7.137,00 m²;----------------------------------------------------------------
Balneários, com a área de 278,00 m²;----------------------------------------------------------------------------
Sanitários, com a área de 64,00 m²;-------------------------------------------------------------------------------
Bancada, com a área de 647,00 m²;-------------------------------------------------------------------------------
Cobertura, com a área de 514,00 m²;-----------------------------------------------------------------------------
Pista de atletismo, com a área de 9.000,00 m²;----------------------------------------------------------------
Espaços verdes, de estacionamento e circulação, com a área de 3.810,00 m².-----------------------
e) O projeto de execução (constituído pelo projeto de arquitetura, projeto de infraestruturas, projeto 

de estabilidade e projeto de eletricidade) foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura em 17 
de março de 1987, mas o Município ainda não procedeu à regularização do registo predial.-----
Há assim a necessidade de se proceder à regularização do registo da instalações que fazem 
parte integrante do Complexo Desportivo Fernando Mamede junto da Conservatória do 
Registo Predial de Beja, implicando a prévia anexação das cinco parcelas de terreno, 
constituindo apenas um único prédio com a composição mencionada na alínea d) dos 
"Considerandos".-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, propõe-se a aprovação da anexação das cinco parcelas de terreno, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1, alínea ee) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL).----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 31)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:--------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nos 28 e 30, 
em Beja, pelo valor de 30.291,16 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende 
ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a 
pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, 
interesse no exercício do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 32)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua dos Açoutados, nos 37, 39 e 41, 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. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 33)---------- 
 
Requerido por Rosalina de Fátima Penacho Carocinho, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua da Branca, nº 45, em Beja, pelo valor de 34.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 34)---------- 
 
Requerido por Rosalina de Fátima Penacho Carocinho, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua da Branca, nº 47, em Beja, pelo valor de 4.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
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venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 35)---------- 
 
Requerido pelo Banco BPI, S.A., que pretendendo vender a fração G do prédio sito na Praça 
Soror Mariana Alcoforado, nº 7, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 86.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 36)---------- 
 
Requerido por Larpax – Construção de Habitação Sociedade Unipessoal, Ldª, que 
pretendendo vender o prédio sito na Praça Diogo Fernandes, nº 25, em Beja, pelo valor de 
80.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 37)---------- 
 
Requerido por Carlos José Lindeza Roque, que pretendendo vender a fração B do prédio sito 
na Rua Diogo de Gouveia, nº 8, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 75.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 38)---------- 
 
Requerido por Larpax – Construção de Habitação Sociedade Unipessoal, Ldª, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua da Moeda, nº 29, em Beja, pelo valor de 135.000,00 
€, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de 
vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 39)---------- 
 
 

2.15. – Pedido de venda a terceiro do Lote nº 80 sito no Loteamento 

Municipal de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja;------ 

 
Presente o parecer, de 11 de dezembro de 2018, emitido pelo Gabinete Jurídico sobre 
requerimento, de venda a terceiro do lote nº 80, já edificado, sito no Loteamento Municipal de 
Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja, adquirido ao Município de Beja, pela 
esposa do requerente, Ricardo Jorge Silva Ribeiro Calisto, por escritura pública de 04 de 
dezembro de 2014, atentas as condições de venda, de 02 de julho de 2013, oportunamente 
publicitadas por edital, constantes do presente processo.--------------------------------------------------
Analisados os termos e condições de venda do lote, pelo Município de Beja ao requerente, 
verifica-se que, para além de outras condições, que agora não importa ao caso, existe a 
condição, constante do item 17.1 das condições de venda, “A transmissão do lote só poderá 
verificar-se, decorridos cinco anos da data da sua aquisição e desde que tenha sido construída 
a moradia, salvo motivo devidamente justificado”.-----------------------------------------------------------
Verifica-se que o requerente preenche, objetivamente, um dos requisitos, que é o de ter 
construído a moradia, só que ainda não decorreu o prazo de 5 anos sobre a data de aquisição, 
faltando ainda 1 ano, aproximadamente.------------------------------------------------------------------------
Ora, se estamos perante uma exceção, atentos os factos invocados pelo requerente, quando 
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refere que a sua esposa contraiu uma doença, esclerose múltipla, que a impede ou que lhe 
dificulta, acentuadamente, a fruição da moradia que ambos construíram por causa das escadas 
existentes na habitação, pelo que terão de adquirir uma habitação térrea, que lhe permita 
ultrapassar a dificuldade de locomoção.-------------------------------------------------------------------------
Verificando-se, comprovadamente, as limitações de locomoção invocadas, não há dúvida que 
estamos perante uma causa de força maior, implícita no Código Civil, que segundo a doutrina, 
se define como “facto imprevisível e não querido pelo agente que o impossibilita 
absolutamente de agir segundo as resoluções da vontade própria, quer paralisando-a, quer 
transformando o indivíduo em cego instrumento de forças externas irresistíveis”.------------------
Assim, é de parecer que este é um motivo justificativo, que constitui uma exceção à condição 
de venda referida, quando se prescreve “salvo motivo devidamente justificado”, pois estamos 
perante um caso de força maior, pelo que deve ser deferido o pedido nos termos e com os 
fundamentos requeridos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 40)------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida 

relativos à Componente de Apoio à Família;--------------------------------------------------- 

 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Maria José 

Gonçalves Lopes, relativamente à Componente de Apoio à Família, que constitui documento 
anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 41)----------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Telma 

Sofia Machado Ferreira Gomes, relativamente à Componente de Apoio à Família, que 
constitui documento anexo número oito e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 42)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, licença de recinto improvisado e licença de 

ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias D’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pelo licenciamento da ocupação de espaço público com a colocação de estrutura na 
Rua de Mértola, junto à “meia laranja, para a divulgação do FITA – Festival Internacional de 
Teatro do Alentejo, entre os dias 15 de fevereiro e 25 de março de 2019.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 43)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Contra Ventos e 
Marés”, no interior e exterior da Casa da Cultura, dia 19 de janeiro de 2019.-------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 44)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto 
improvisado, para realização do evento “Gold on Stage”, no Pavilhão dos Sabores, dia 18 de 
janeiro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 45)------------------------------------------------ 
 



 

Página 18 de 20 
 

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 

transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a A. Do Pinto.------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 46)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Lagar Oliveira da Serra, em Ferreira do 
Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 47)------------------------------------------------ 
 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 15, relativo ao dia vinte e dois de 

janeiro de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, seiscentos 

e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro euros e sessenta cêntimos, sendo um 

milhão, cento e vinte seis mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e vinte cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezanove euros e 

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

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

 
O munícipe Vítor Almeida fez a seguinte exposição:----------------------------------------------------------
Faz amanhã sete meses que denunciou à Câmara Municipal de Beja e existência de uma 
chaminé em estado de ruína situada em espaço vizinho em vias de derrocada. Obteve uma 
resposta ao fim de sessenta e seis dias quando o Código diz que o prazo são dez. Foi efetuada 
uma vistoria por dois engenheiros e uma arquiteta e no dia 01 de outubro recebeu um ofício a 
informar que a proprietária da chaminé tinha sido intimada para retirar a mesma mas sem 
prazo. Voltou a reclamar e deram mais trinta dias, contudo a situação mantém-se pelo que 
gostaria de saber se a autarquia poderá tomar posse da obra.-------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Pulo Arsénio, referiu que irá averiguar junto dos serviços para 
saber o ponto da situação relativamente ao assunto.-------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Sónia Rodrigues deu conhecimento que a habitação da sua mãe situada no Bairro 
João Barbeiro, foi alvo de uma inundação nos fins de setembro e para além de ter ficado com a 
casa bastante danificada perdeu todos os seus bens. Recebeu na sexta-feira um ofício a dar 
conhecimento que não se tinha chegado a uma conclusão sobre quem era a responsabilidade 
do que aconteceu, que iriam acionar o seguro de responsabilidade civil e para a sua mãe fazer 
o mesmo. Acontece que a sua mãe não tem seguro e neste momento precisa de ajuda para 
saber qual o procedimento a ter quando estas situações acontecem.----------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino disponibilizou-se para conversar com a munícipe no final da 
reunião para ver como é que se pode resolver a questão.-------------------------------------------------- 
 
O munícipe António Garrido antes de colocar as questões que o trouxeram a esta reunião 
sugeriu a colocação de uns micros na mesa uma vez que é muito difícil para quem está no 



 

Página 19 de 20 
 

público ouvir as intervenções dos senhores vereadores:----------------------------------------------------
Solicitou aos serviços da Câmara Municipal a possibilidade de deslocação do molok situado no 
cruzamento da Rua Conselheiro Menezes com a Rua Infante D. Henrique, uma vez que o 
mesmo está instalado junto a uma janela da cozinha de uma habitação. A solução poderia 
passar por deslocá-lo para junto do muro que pertence ao Clube de Judo.---------------------------
Residente na Rua General Teófilo da Trindade deu-se ao trabalho de contar 100 veículos em 
dez minutos na hora de ponta, ou seja, na sua habitação não ouve televisão, telefone nem 
bater à porta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agradeceu ainda que alguém lhe explicasse como é que uma Câmara com maioria absoluta dá 
uma cambalhota para outra câmara com maioria absoluta completamente diferente, disse.----- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Pulo Arsénio, referiu que junto dos serviços colocar a questão 
do molok referida para saber qual a possibilidade de o deslocar. Tomou boa nota 
relativamente à Rua General Teófilo da Trindade embora seja uma situação difícil tendo em 
conta que é uma artéria fundamental de passagem de viaturas da cidade.---------------------------- 
 
O Senhor Karsten Larssen referiu que a sua pergunta tem a ver com a posse administrativa 
ocorrida no dia 14 de janeiro do fontanário localizado na sua propriedade e saber se há 
desenvolvimentos sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que não há ainda qualquer desenvolvimento relativamente 
ao que se passou no dia 14 de janeiro, o senhor Karsten esteve presente assistiu ao que se 
passou, houve oposição com princípios de violência por parte do outro proprietário que ficou 
de enviar a decisão do Tribunal relativamente à providência cautelar que ainda não chegou aos 
serviços mas o assunto não está esquecido.-------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou ainda que a informação que tem 
foi que obra não foi executada porque houve um conjunto de problemas detetados no local e 
que a questão do abastecimento ao fontanário não é tão simples quanto se podia presumir e 
agora aguarda-se novos procedimentos para intervir. Há também um conflito jurídico mas a 
preocupação da Câmara Municipal, para além dos munícipes terem água naturalmente, é que 
o fontanário seja abastecido porque é um bem público.---------------------------------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha perguntou qual o ponto de situação relativamente à Rua Cesário 
Verde uma vez que constatou a existência de obras no muro pelo que perguntou se essas 
obras são para abrir alguma passagem.--------------------------------------------------------------------------
Chamou a atenção para o estado de sujidade que se encontra uma porta do Mercado 
Municipal que fica entre a Loja de Dia e a entrada em frente ao Seminário que os 
trabalhadores em vez de andarem a carregar grades de cerveja para os cafés e mercearias se 
podiam entreter a limpar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Pulo Arsénio, relativamente ao muro da Rua Cesário Verde, 
informou que a obra já foi consignada mas a intervenção ainda não começou, o local está 
vedado e brevemente irá iniciar o suporte do mesmo. É uma situação algo complexa do ponto 
de vista técnico e a solução encontrada é fazer um muro encostado ao que existe de forma a 
sustentá-lo e impedir a sua derrocada sobre a via e por enquanto não está prevista nenhuma 
abertura embora partilhe da preocupação manifestada pelo senhor Hélder.--------------------------
Relativamente à questão do Mercado Municipal desconhecia a situação e irá ver com os 
serviços para se promover uma maior limpeza nomeadamente na zona referida.--------------------
Relativamente ao pedido de habitação efetuado por uma munícipe de etnia cigana que não se 
identificou, referiu que a Câmara Municipal de Beja não tem interesse em ter casas fechadas e 
aquelas que não reúnem as condições necessárias para serem colocadas à disposição do 
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arrendamento social terão de ser em primeiro lugar reparadas.------------------------------------------
Explicou também que não é o Presidente da Câmara Municipal que de uma forma unipessoal 
decide a quem atribui as habitações. Existe um serviço para esse efeito, existe um 
Regulamento e regras para atribuição das habitações e portanto o Presidente não descrimina a 
favor de uns ou outros a sua atribuição à família x, y ou z e muitas vezes, embora compreenda 
a situação, às outras pessoas que podem estar em situações semelhantes ou piores.--------------
Depois nem todas as habitações são adequadas a todas as tipologias de família, isto é, um T0 
não é adequado à situação da família em questão e neste sentido não pode ajudar muito mais 
do que o Gabinete de Ação Social consegue que é o local correto para a senhora se dirigir e 
ficar ou em lista de espera ou ser-lhe atribuída uma habitação assim que a haja.--------------------
Disse ainda que não acredita que, quer com quem antecedeu, quer com eles ou quem venha a 
suceder a Câmara Municipal de Beja seja um órgão com influências ou descriminações de 
caráter racial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 06 

de fevereiro de 2019 
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