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Ata número três, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Beja realizada a vinte e oito de julho do ano dois mil e 
vinte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dezassete horas, reuniu no auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José 
Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão dando conhecimento dos pedidos de substituição dos(as) eleitos(as) João Manuel 
Ildefonso Dias por António José Curre Barahona, cidadão a seguir na lista de candidatos pela 
Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, Patrícia Margarida de Carvalho dos 
Santos Duarte Loução por José Francisco Palma Lampreia, cidadão a seguir na lista de 
candidatos do Partido Socialista à Assembleia Municipal, Gina Alice Esteves Quental Mateus 
por Paulo César Serra Nascimento, cidadão a seguir na lista de candidatos do Bloco de 
Esquerda à Assembleia Municipal e do Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão (Silvestre 

do Calvário Troncão) pelo seu substituto legal, Maria João Palma Brissos, nos termos do artigo 
18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, António José Curre Barahona, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
Maria Manuel Candeias Coelho, Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, 
Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da 
Silva Delgado, José Francisco Palma Lampreia, André Filipe Modesto Pires, Miguel Machado 
Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Paulo César Serra 
Nascimento, Abílio Joaquim Teixeira, Maria João Palma Brissos como substituta do Presidente 
da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da 
Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de 
Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da Junta de 
Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta 
de Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de 
Freguesias de Albernoa e Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União 
das Freguesias de Salvada e Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da 
União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques 
Parente como Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão como Presidente da União das 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim Paulino Galhana como Presidente da 
União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.-------------------------------------------------------------- 
 
Constataram-se as faltas da eleita, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata e do Presidente 
da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Luís Miguel da Silva Gaspar, faltas que lhes 
foram relevadas por terem sido consideradas justificadas.------------------------------------------------- 
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Estiveram também presentes os senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana 
Marisa de Sousa Martins Saturnino, João Manuel Rocha da Silva e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, deu a 
palavra ao vereador Luís Miranda que informou que o Plano de Intervenção em Espaço Rústico 
da Fonte dos Frades, agendado para esta sessão, recebeu no âmbito da discussão pública duas 
pronúncias, enviadas nomeadamente pelo Bloco de Esquerda e pela SOLIM – Solidariedade 
Imigrante e, embora tenham dado entrada fora de prazo, ambas mereceram análise e 
informação dos serviços técnicos. Esta informação foi submetida à reunião de câmara do 
passado dia 15 de julho, e o Plano foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------
Após a reunião e envio da convocatória para esta Assembleia Municipal, foi recebido um 
comprovativo de entrega de uma pronúncia enviada pela Associação Zero, e portanto, face a 
esta situação entendeu, em conjunto com o executivo, retirar o assunto da ordem de 
trabalhos, para a câmara municipal considerar a pronúncia, analisar e informar, regressando 
depois o processo à reunião de câmara e, caso seja aprovado, à Assembleia Municipal.-----------
Acrescentou ainda que o motivo desta situação ter acontecido foi porque o email indicado 
para receber estas pronúncias só tem capacidade de 10 megabytes e, como o documento 
enviado tem 16 megabytes, não ficou visível no email, emitindo posteriormente o servidor um 
comprovativo de entrada, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe Pinela Fernandes fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
Aeroporto de Beja – Dentro do PSD, encararam com alguma preocupação as declarações do 
senhor Presidente da Câmara, quando afirmou que neste momento a infraestrutura não reúne 
condições de exequibilidade ou de alternativa ao aeroporto do Montijo. Ora perante esta 
afirmação lembrou, em primeiro lugar, que este aeroporto se encontra certificado pelo INAC – 
Instituto Nacional de Aviação Civil e que dentro dos quatro existentes a nível nacional, permite 
voos internacionais, portanto parece-lhes que devia haver uma ação política local dinâmica 
para que o aeroporto de Beja possa ter voos regulares e seja um polo de desenvolvimento e de 
atração de empresas e pessoas para o concelho de Beja.---------------------------------------------------
Considera também importante que se recorra aos fundos comunitários e aos que ficarão à 
disposição do país, em que muitos podem ser canalizados para as próprias autarquias, no 
sentido de se melhorar as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, porque parece que é 
vontade do próprio Governo, naquilo que foram as declarações da senhora Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, de se apostar no aeroporto de Beja investindo e requalificando o 
mesmo para lhe dar visibilidade e sustentabilidade.----------------------------------------------------------
No seu entender, a estratégia de desenvolvimento não passa seguramente apenas pela praia 
fluvial dos Cinco Reis, onde não está garantida a qualidade da água nem a segurança das 
pessoas, porque pelo que soube no último fim-de-semana até houve problemas a este nível, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Alberto Matos, referiu que a razão que o trouxe a esta Assembleia Municipal foi 
justamente o Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte dos Frades e portanto saudou 
desde logo o bom senso da Câmara Municipal em retirar a proposta para considerar o parecer 
da Associação Zero e do Movimento Alentejo Vivo que a Zero integra, que conhece 
pessoalmente e que tem bastante peso e também a consideração que houve em responder ao 
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parecer que entregou da SOLIM – Solidariedade Imigrante.-------------------------------------------------
Em seguida e sem querer antecipar a discussão da próxima Assembleia Municipal deixou as 
seguintes notas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao aprovar-se um PIER, que é uma exceção ao PDM, não se pode fazer tábua rasa de um 
conjunto de infrações a nível de violações do próprio PDM, amplamente demonstradas por 
exemplo no parecer da Zero, de destruição, alguma irreversível, de alguns dos 23 sítios 
arqueológicos assinalados, sendo talvez o mais importante a Quinta de D. Pedro, bem como o 
parque de estacionamento que está em cima de vestígios arqueológicos e a própria situação 
de haver instalações para imigrantes junto às albufeiras.---------------------------------------------------
Depois, na sua opinião, não basta dizer que isto tudo será sanado com o PIER e que a partir 
daqui os senhores se vão começar a portar bem, e portanto, há que proceder inclusivamente 
do ponto de vista criminal, quando necessário, sobre as violações já cometidas e não premiá-
los com aquilo que será um cheque em branco, com a agravante da total ausência de 
legislação nacional enquadradora desta matéria. Aliás, há bem pouco tempo, uma maioria à 
direita no Parlamento que vai desde o PS até ao Chega, chumbou todos os projetos de 
ordenamento apresentados, quer pelo BE, quer pelo PCP, quer pelo PAN, quer pelos Verdes, 
deixando-nos a viver no reino do quero, posso e mando.---------------------------------------------------
Acrescentou ainda que a De Prado é uma dos donos do Alentejo, não é só a Fonte dos Frades, 
destruíram 18 sítios arqueológicos há dois anos e pouco atrás junto a Beringel para plantar 
3.000ha de amendoal, roubaram pura e simplesmente água da albufeira do Maranhão através 
de um canal para regar o seu olival intensivo e portanto, estes senhores, consideram-se donos 
do Alentejo. Assim, quando se pensar ou não em viabilizar um projeto destes, particularmente 
à esquerda e quem se reclama de combate ao latifúndio que neste caso é bem mais agressivo 
que o velho latifúndio de sequeiro, convém ter em conta com que é que se está a lidar porque 
não se pode premiar o bandido, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Felício, considerou muito importante as duas situações que foram 
abordadas pelos munícipes que intervieram antes dele, nomeadamente as declarações do 
senhor Presidente da Câmara, que foram muito tristes na sua opinião, porque poderá querer-
se enquadrá-las ou desenquadrá-las mas realmente há que pensar antes de abrir a boca 
quando se exerce esta função. Beja precisa que todos, à esquerda e à direita, estejam 
empenhados naquilo que são as necessidades do concelho e a verdade é que o aeroporto 
nunca poderá funcionar em condições, seja ele comercial para passageiros ou carga, enquanto 
não houver vias de comunicação que são essenciais para a mobilidade das pessoas e 
mercadorias e portanto a “pipa de massa” que aí vem, como já se tem dito, tem de ser bem 
distribuída e utilizada, não para premiar os “jobs for the boys”, mas para as empresas, e no 
caso específico de Beja, para as infraestruturas que não temos como a autoestrada, via-férrea 
e a 2ª fase do Hospital.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado de Santo Amaro, disse que o peixe é vendido em condições anti-
higiénicas em carrinhas de caixa aberta ou fechada, à temperatura de 30/40º. Há dois 
contentores que supostamente seriam para a peixaria, um deles é o “escritório” dos fiscais e o 
outro, pelas conversas que tem ouvido, seria para albergar 3 vendedores de peixe o que num 
espaço tão exíguo, convenhamos.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Parque Fluvial dos 5 Reis, deu os parabéns à Câmara Municipal por uma obra 
feita mas mal abriu na sexta-feira já houve pancadaria e portanto a Câmara Municipal tem que 
equacionar a segurança das pessoas que é essencial com policiamento daquele espaço e ter 
atenção aos horários porque uma vez fora da cidade poderá haver a tentação dos mesmos se 
estenderem, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias referiu que há cerca de um ano a Assembleia Municipal, e bem, 
organizou um conjunto de debates, para analisar o problema e o impacto das novas culturas 
intensivas na região, que tiveram uma aderência fora do comum e bastante contundente em 
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certos aspetos e a participação das pessoas define a maturidade democrática. Acontece que 
passado um ano desta iniciativa, talvez das poucas que no seu ponto de vista pessoal realizou 
nos mais de quarenta anos de órgão de poder local, não se conhecem as conclusões a que a 
Assembleia Municipal chegou sobre os conteúdos dos referidos debates.-----------------------------
Face ao exposto, perguntou se há conclusões extraídas dos debates e se vão ser anunciadas ou 
publicitadas num espaço de tempo razoável, porque passado um ano é tempo demais e 
revelador de uma certa apatia ou então serão outras razões que ficam no caminho da 
suspeição para que o resultado das mesmas ainda não se conheçam.-----------------------------------
Seria bom que o órgão se pronunciasse sobre este problema porque ao contrário do que 
algumas pessoas possam pensar é no campo, e não atrás de um computador, que se levantam 
as situações e se sabe o que se passa pelo que a conclusão que retira é que o Alentejo está 
entregue a predadores, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe José Paulo Martins, em primeiro lugar disse ter ficado satisfeito pelo executivo ter 
considerado o parecer da Associação Zero, a qual representa, visto que tiveram o trabalho de 
estudar os documentos. De qualquer modo enviaram um documento com 16 megabytes 
porque a pasta contem imagens que exemplificam situações consideradas menos corretas e 
portanto o ficheiro fica naturalmente mais “pesado”, contudo, espera que no futuro o sistema 
da câmara municipal esteja preparado para receber mais que 10 megabytes que hoje em dia é 
uma capacidade banal.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que continuam no terreno ao fim deste ano e tal de trabalho, percorrendo o concelho 
de lés a lés, e a encontrar situações inexplicáveis, que nem consegue adjetivar, de violações ao 
Plano Diretor Municipal e à legislação. Por exemplo a questão dos montados e o que se está a 
passar nalgumas áreas a Sul de Beja, o ICNF deu autorização para a retirar algumas árvores, 
não contentes o Grupo Campomo GMBH & Comandita, converte tudo para agricultura 
intensiva e agora o Instituto responde que está a avaliar as eventuais infrações, ou seja, estão 
é a ver como é que isto se safa sem ter que aplicar a Lei a sério, portanto este Grupo, com sede 
em Lagos, chega aqui e é tudo deles, e basta ir à cartografia para ver nos últimos anos a 
evolução da destruição daquela área florestal de proteção, aliás, a caminho de Santa Vitória, 
junto ao Outeiro, assiste-se ao mesmo, os sobreiros todos marcados e tudo cheio de 
camalhões por baixo. O CEPNA foi chamado ao local, o ICNF está informado, pelo que aguardam 
resposta. O exemplo das valas junto ao Outeiro então são uma coisa impressionante e que não 
tem nada a ver com a linha de água que ali existia, aliás um dos trabalhadores responsáveis 
chegou ao ponto de dizer que não existia ali ribeira nenhuma. Nesta situação o CEPNA foi 
também logo chamado e levantado um auto porque a galeria ribeirinha, das melhores que 
tínhamos ao pé da cidade e que corre para o Roxo, simplesmente foi mutilada não se seguindo 
as regras de boas práticas e de como se deve fazer aquele tipo de limpeza, chega-se lá com 
uma máquina e, lá vai disto, portanto esta situação dos montados e linhas de água continuam 
a todo o vapor e estes são mais exemplos daquilo que vão encontrando no território.-------------
Relativamente a Nossa Senhora das Neves, parece que já houve uma reunião formal com o 
promotor daquela situação em espaço peri urbano, pelo que gostaria de saber se existe ata da 
mesma e se a queixosa vai ser informada dos resultados para que eventualmente se possa 
chegar a uma solução que minimize os impactos de que tanto essa cidadã se tem queixado, 
nomeadamente nesta Assembleia Municipal, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Pedro Horta, membro do Movimento Alentejo Vivo, referiu que há mais de um ano 
estão a fazer o levantamento das infrações de intensificações agrícolas fora dos blocos de rega, 
é importante frisar isso. Das denúncias inicialmente feitas em julho, tanto à Câmara e 
Assembleia Municipal, não têm visto qualquer ação consequente e não têm tido informação 
do que é que se está a fazer. Para eles é particularmente revoltante também que o Grupo de 
Trabalho da Assembleia ainda não tenha apresentado o Relatório fruto das sessões e da 
documentação que enviaram e que recolheu certamente junto de outras entidades porque 
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considera importante dar conhecimento daquilo que já se sabe e ações já possíveis de tomar 
mesmo que não estejam concluídas todas as entrevistas às entidades.---------------------------------
Ao executivo municipal questionou se de facto o PDM nos espaços rurais é para cumprir e se 
vai assumir a responsabilidade de usar todas as ferramentas que tem ao seu dispor para repor 
a legalidade onde é possível e proceder a contraordenações inclusivamente para tentar mitigar 
alguns dos efeitos causados por essa mesmas violações, disse.------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda deu os seguintes esclarecimentos:-----------------------------------------------
Relativamente à intervenção do munícipe Pinela Fernandes e às declarações do senhor 
Presidente da Câmara evidentemente que será ele a pessoa indicada para responder, no 
entanto, disse que a política deste executivo sobre o aeroporto é muito clara, a aposta 
fundamental é nas áreas de negócios em volta da manutenção de aeronaves e outras porque 
no que respeita ao aproveitamento civil em termos de passageiros, têm a consciência plena 
dos constrangimentos existentes, que aliás foram referidos nalgumas intervenções, 
nomeadamente as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, e é nesse contexto que enquanto 
isso não for resolvido, é pura demagogia dizer que o aeroporto de Beja pode ser alternativa ao 
aeroporto do Montijo em relação aos passageiros de Lisboa. Quando estas acessibilidades 
estiverem concluídas, obviamente que pode ser considerado como alternativa mas neste 
momento e nos próximos anos não, e é neste sentido que interpreta as declarações do senhor 
Presidente da Câmara que não disse que no futuro a infraestrutura não poderá ser de 
passageiros mas, atualmente e a médio prazo, evidentemente, em função das acessibilidades 
existentes é pura figura de retórica e apenas uma maneira de fazer baixa política. Mais, hoje 
em dia é reconhecido que a pista tem condições para receber inclusivamente os maiores 
aviões, como é o caso do Airbus A380, contudo lembrou que em 2003 a resistência da pista foi 
colocada em dúvida e o processo de construção do Terminal Civil do Aeroporto de Beja até foi 
interrompido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Praia Fluvial dos Cinco Reis e respondendo à questão do munícipe Manuel 
Felício, referiu que obviamente estão preocupados com a segurança da mesma, está pessoal 
de uma empresa privada permanentemente na praia, nadadores-salvadores e um conjunto de 
assistentes que tentam proporcionar o melhor ambiente no local mas acontecimentos dão-se 
em todo o lado, o que é preciso é resolvê-los. Informou que não se pode contar com uma 
participação mais ativa por dificuldades de meios da GNR, tentou-se inclusivamente que 
através de gratificados pudessem prestar um maior apoio à praia mas nem assim foi possível, 
contudo dentro das possibilidades que têm, farão patrulhas com alguma frequência no local.---
Relativamente à qualidade da água a mesma é determinada por análises certificadas e 
contínuas até ao fim da época balnear e não por apreciações casuísticas deste ou daquele, 
portanto neste momento essas análises permitem que a praia esteja aberta, no momento em 
que as mesmas não garantirem essas condições, evidentemente a praia será encerrada. 
Acrescentou que para além da praia, gostariam de ter as piscinas descobertas a funcionar mas 
a infraestrutura vai entrar em obras e a perspetiva é ter no próximo ano as duas alternativas. 
Relativamente à intervenção do munícipe Alberto Matos e à qualificação que fez sobre o 
Grupo De Prado é a opinião dele e só dele. Para o executivo é um Grupo que intervém e que 
investe no concelho de Beja, que tem de ser olhado como qualquer outro Grupo, os Planos de 
Intervenção em Espaço Rústico não podem ter critérios de avaliação diferentes e portanto a 
autarquia, dentro daquilo que é possível e que a Lei permite, tenta agilizar o desenvolvimento. 
O Grupo De Prado é o maior exportador do Concelho de Beja, emprega em permanência cerca 
de 370 pessoas e para o PS este, assim como outros que intervém no território, são muito 
importantes para o desenvolvimento. Evidentemente que ninguém está acima da Lei e 
evidentemente que a Câmara Municipal de Beja, dentro das suas possibilidades, tudo fará para 
que as intervenções sejam integradas legalmente.-----------------------------------------------------------
Acrescentou que Beja concorre com outros concelhos na captação de investimento e muitas 
vezes têm que agilizar processos, nem sempre se consegue, mas tentam, não lhes parece que 
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burocraticamente se vá impedir o investimento e o aproveitamento do regadio de Alqueva é 
um imperativo nacional que tem de ser potenciado e os resultados obtidos em termos de 
aumento da produção e exportação dos produtos agrícolas são muito importantes, assim 
como é importante que as agroindústrias se fixem no Concelho de Beja e portanto há que criar 
condições para esse efeito.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à situação dos contentores para dormitório de trabalhadores é ilegal, não é 
legalizável e nem o PIER que está em discussão o permitirá no futuro, portanto neste ponto 
estão inteiramente de acordo e a resposta que foi dada à SOLIM – Solidariedade Imigrante está 
em linha com as suas reivindicações.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do munícipe José Paulo Martins, referiu que todos reconhecem a 
capacidade e qualidade de intervenção que a Associação Zero tem desenvolvido no Concelho 
de Beja e Região e ouviu com critério aquilo que foi dito. A Câmara Municipal tenta responder 
mas muitas vezes não tem capacidade em termos operacionais de dar as respostas no tempo 
que deveria, contudo procurarão melhor nesse aspeto e agirão sempre em função da sua 
consciência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda no que respeita aos emails, referiu que a Câmara Municipal tem vários sendo o principal 
o geral@cm-beja.pt, que recebe documentação com qualquer capacidade, no entanto e 
recebendo esta caixa de correio variadíssima informação, pediu-se que as pronúncias relativas 
a este PIER fossem enviadas para um email da Divisão de Administração Urbanística, email esse 
que só tem capacidade para 10 megabytes o que daria para receber qualquer pronúncia, 
contudo julga que o problema foi resolvido com critério.---------------------------------------------------
Relativamente ao Grupo que mencionou, tomou boa nota e irá tentar informar-se do que se 
está a passar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita à intervenção do munícipe Pedro Horta sobre a intensificação agrícola fora 
dos blocos e rega, disse que também aqui a posição do executivo é clara, ou seja, não têm 
nenhuma nostalgia do passado de miséria do Alentejo nem das searas de fome e para o PS a 
agricultura tem de ser rentável, tem que proporcionar bons salários, o que nem sempre 
acontece mesmo com a intensificação, convenhamos, mas é preciso que a terra produza e 
utilize os fatores de produção que lhe permitam intensificar as suas mais-valias a partir do 
trabalho e portanto, as posições que muitas vezes vêm, radicalmente contra a intensificação 
seja de que cultura for, não cabe no programa do executivo que neste momento gere a 
Câmara Municipal de Beja e, naturalmente, no futuro serão sufragados pelo eleitorado que no 
regime democrático em que vivemos terá oportunidade de ratificar ou sancionar, é isto pelo 
qual continuarão a lutar em que a iniciativa privada seja incentivada e que a melhoria de 
condições de vida das populações seja também por esse facto beneficiada, disse.------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino, sobre as questões colocadas pelo munícipe Manuel Felício 
acerca do Mercado de Santo Amaro, esclareceu o seguinte:-----------------------------------------------
Saberá o munícipe, se visita o local semanalmente, que houve constrangimentos relativamente 
à aquisição de um dos contentores que iria servir efetivamente para acolher os três 
operadores da peixaria, contudo, o executivo já reconheceu que a solução não correspondia às 
necessidades existentes.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao contentor que adjetivou de “escritório”, informou que há toda outra parte 
do mercado que tem de ser acautelada, nomeadamente a instalação dos fiscais, aferidor de 
balança e funcionários afetos ao mercado.----------------------------------------------------------------------
No que respeita à venda do peixe em carrinhas, evidentemente que as viaturas estão 
preparadas para o efeito e cumprem integralmente todas as normas de segurança e higiene. 
Esta situação é provisória uma vez que a Câmara Municipal, que tem o dever moral e não legal, 
porque estes operadores não tinham contrato de concessão, acautelou a situação instalando 
uma peixaria próxima do mercado em articulação com os vendedores e neste momento estão 
apenas a fazer algumas adaptações para que o espaço possa alojar brevemente essas pessoas. 
Ainda relativamente à Praia dos Cinco Reis, acrescentou que independentemente da GNR não 
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conseguir fazer as patrulhas de gratificados como suposto, foi hoje efetuado novo contato no 
sentido de, pelo menos às sextas-feiras, sábados e domingos à tarde, poder haver um reforço 
da segurança. Foi também contatada a empresa de segurança para o mesmo efeito, isto é, 
reforçar a segurança entre as 14:00h e as 21:00h desses dias, portanto, é uma preocupação do 
executivo e naturalmente estão a fazer tudo para que as coisas corram bem, disse.---------------- 
 
Em seguida a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
relativamente à questão levantada pelo munícipe Carlos Dias, esclareceu que o Grupo de 
Trabalho tem estado a desenvolver a sua atividade mas além dos debates houve uma série de 
entidades que foram auscultadas e como se sabe não é fácil obter respostas tão céleres 
quanto se gostaria. Paralelamente, aconteceu esta questão da pandemia o que limitou 
também os contatos presenciais. Pela informação que tem, o Relatório está a ser finalizado e 
se tudo correr bem estará pronto para ser apresentado à Assembleia Municipal no mês de 
setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deixou ainda a informação que saiu hoje precisamente a Lei nº 28/2020, 5ª alteração à Lei nº 
1-A/2020, de 19 de março, que aprovou medidas excecionais e temporárias à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, que alarga até 
31 de dezembro, o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões 
dos órgãos das autarquias locais e entidades intermunicipais, uma vez que toda esta situação 
com a qual temos de nos habituar a viver não está resolvida, disse.------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

Município de Beja relativo ao ano 2019;--------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do artigo 75º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, devem apresentar contas consolidadas com 
as entidades detidas ou participadas.-----------------------------------------------------------------------------
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, integrem o setor 
empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de 
participação ou detenção do município.-------------------------------------------------------------------------
O nº 7 do mesmo artigo identifica “Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão, o balanço consolidado, a 
demonstração consolidada dos resultados por natureza, o mapa de fluxos de caixa 
consolidados de operações orçamentais e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 
com a divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os saldos e 
os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Em junho de 2010, ano que foi publicado a Portaria nº 474/2010, de 15 de junho, através da 
qual foi aprovada a Orientação nº 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à 
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consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo”.-----------------------------------
Em 28 de abril de 2011, na ausência de normas de consolidação de contas no POCAL ou uma 
norma única de consolidação de contas aplicável a todas as administrações públicas que 
compõem o sector público administrativo, foi publicado pelo Subgrupo de Apoio Técnico na 
Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) instruções específicas para o Exercício de 2010, com o 
objetivo de operacionalizar a consolidação de contas a apresentar pelos Municípios.--------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e 
Saneamento de Beja, E.M.; Inovobeja, Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.M. e 
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..----------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. – EMAS, situada na Rua 
Conde da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro 
de 2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja. 
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS E.M. tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.M., encontra-se sediada 
na Rua da Misericórdia, nº 1, 7800-265 Beja.-------------------------------------------------------------------
A empresa encontra-se dissolvida de acordo com a informação constante no portal da justiça, 
de 28 de novembro de 2014.----------------------------------------------------------------------------------------
RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – E.I.M.: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.------------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro e 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.--------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).---------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: De acordo com o que foi aprovado nas Grandes Opções do Plano para 
2019, no decurso do ano 2019, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução: 
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O montante de realização das receitas é de 25.165.839,32 €, o que corresponde a 73,34%. As 
receitas correntes executadas são de 21.867.332,94 €, o que corresponde a uma execução de 
85,78%. O valor executado das receitas de capital é de 2.683.124,44 €, que corresponde a uma 
execução de 32,70 %.-------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 25.327.466,39 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 73,81%. As despesas correntes registam uma execução de 
20.122.380,71 €, que corresponde a 85,18%. As despesas de capital registam um valor de 
5.205.085,68 €, que corresponde a uma execução de 48,69%.--------------------------------------------
Inovobeja: A Inovobeja encontra-se em fase de extinção.--------------------------------------------------
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Em março de 2020 fomos 
confrontados com a pandemia relacionada com o COVID-19 que certamente terá algum 
impacto nos resultados de 2020, com especial incidência na aquisição de equipamentos de 
proteção individual e apoios a diversas entidades de cariz social no Concelho. No dia 28 de 
maio de 2020, realizou-se a escritura da dissolução da sociedade INOVOBEJA – Empresa 
Municipal de Desenvolvimento, E.M..-----------------------------------------------------------------------------
Resultado Liquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas apresentados verifica-se:--------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2019, no montante de 
-1.508.701,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2019, no montante de 213.121,00 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) A Inovobeja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2019, no montante de 
19.791,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) A Resialentejo apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2019, no montante de -
393.361,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em -1.262.365,00 €.------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) referiu que a sua questão prende-se mais com aquilo que é 
dito na Certificação Legal de Contas, nomeadamente que se continua a não verificar a 
existência de uma contabilidade analítica. Assim, tendo em conta a importância desta 
contabilidade analítica, até para se perceber de onde provém os resultados negativos, 
perguntou à Câmara Municipal quais as previsões para resolver esta questão.-----------------------
Referiu ainda que colocou na anterior sessão uma questão relativamente às alterações 
orçamentais efetuadas utilizando as verbas de eventos que não ocorreram e porque entende 
ser útil ter essa informação colocou-a também por escrito mas até ao momento não obteve 
qualquer resposta, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda solicitou autorização à Mesa da Assembleia Municipal para o Chefe 
da Divisão Administrativa e Financeira poder prestar esclarecimentos sobre estes pontos.------- 
 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, João Machado, começou por informar que o 
processo da contabilidade analítica já está em curso e que não foi possível desenvolvê-lo 
durante 2019 porque foi um ano extremamente complicado de transição para o novo 
normativo do SNCAP – Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública, 
que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2020.---------------------------------------------------------------
Relativamente às alterações orçamentais e às rubricas específicas todas foram reafectadas de 
acordo com aquilo que o senhor Presidente da Câmara informou na última Assembleia 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colocado à votação foi o Relatório de Gestão Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 
2019, aprovado por maioria com 16 abstenções (bancadas da CDU, PSD, BE e MPSMCT).------------ 
 
 

2.2. – Certificação Legal das Contas Consolidadas e Parecer do Revisor 
Oficial;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente a Certificação Legal das Contas do Município de Beja relativas ao ano 2019, elaborada 
por Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª:---------------------------------------------------------------------
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras consolidadas:-------------------------------
Opinião com reservas:------------------------------------------------------------------------------------------------
“Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Município de Beja (o Grupo), 
que compreendem o balanço consolidado em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total 

de 130.195.992 euros e um total de fundos próprios de 84.691.288 euros, incluindo um resultado 

líquido negativo de 1.262.365 euros), a demonstração consolidada dos resultados por naturezas e 
o mapa de fluxos de caixa consolidado de operações orçamentais relativos ao ano findo 
naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas que incluem um resumo 
das políticas contabilísticas significativas.-----------------------------------------------------------------------
Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos pontos 1, 2, 3 
e 4 e quanto aos efeitos das matérias referidas no ponto 5, na secção “Bases para a opinião 
com reservas”, as demonstrações financeiras consolidadas anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira consolidada do 
Município de Beja em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de 
caixa consolidados relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais.-----------------------------------------------------------------------------
Bases para a opinião com reservas:------------------------------------------------------------------------------
1. A ausência de um sistema de contabilidade analítica no Município de Beja impossibilitou o 
registo contabilístico dos Trabalhos para a Própria Entidade não nos sendo possível quantificar 
o impacto que o valor dos mesmos teria no resultado líquido do exercício e no ativo do 
Balanço Consolidado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Município de Beja não reconheceu qualquer provisão para riscos e encargos por 
considerar que ainda não está na posse de informação suficiente para valorizar a 
responsabilidade decorrente de tais processos. Efetuámos um pedido de confirmação externa 
junto dos advogados, relativo aos processos em curso do Município, reportado a 31 de 
dezembro de 2019, tendo recebido apenas três respostas, pelo que não nos é possível 
quantificar o eventual impacto dos processos nas Demonstrações Financeiras Consolidadas.----
3. No Município de Beja os subsídios para investimentos estão a ser reconhecidos numa ótica 
de caixa, sendo contabilizados na data do seu recebimento. Com base na informação facultada 
não nos foi possível apurar o valor de eventuais subsídios cujo termo de aceitação já foi 
assinado, mas que ainda não foram liquidados. Poderemos estar perante uma subvalorização 
do ativo e do passivo no Balanço Consolidado.-----------------------------------------------------------------
4. A EMAS – Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Beja, E.M. ainda não realizou a 
inventariação integral e o processo de valorização e reconciliação dos bens. Decorrente desta 
situação, a informação disponível não permite quantificar o impacto destas situações nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas.----------------------------------------------------------------------
5. As dívidas a instituições de crédito apresentadas no Passivo – Dívidas a terceiros – Médio e 
longo prazo pela quantia de 9.988.958 euros, incluem cerca de 1.136.634 euros de 
responsabilidades exigíveis no curto prazo relativas ao Município de Beja.----------------------------
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.------ 
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As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos 
independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos 
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.---------------------------------
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.------------------------------------------------
Ênfase:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.M. – Em liquidação, foi dissolvida 
conforme escritura pública de dissolução de 28 de maio de 2020.----------------------------------------
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.---------------------------------------------
Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras:----------------------------
O órgão de gestão é responsável pela: preparação de demonstrações financeiras consolidadas 
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho 
financeiro e os fluxos de caixa do Grupo de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais; elaboração do relatório de gestão consolidado nos termos legais e 
regulamentares; criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para 
permitir a preparação de demonstrações financeiras consolidadas isentas de distorção 
material devido a fraude ou erro; adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas 
circunstâncias; e avaliação da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, 
divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
continuidade das atividades.----------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas:----
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras consolidadas como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude 
ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível 
elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com 
as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem 
em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa 
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com 
base nessas demonstrações financeiras.-------------------------------------------------------------------------
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção material das demonstrações financeiras consolidadas, devido a fraude ou a 
erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e 
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para 
a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que 
o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo 
interno; obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, 
mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Grupo; avaliamos 
a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; concluímos sobre a 
apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na 
prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade do 
Grupo para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou, caso essas divulgações não sejam 
adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de 
auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras 
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podem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades; avaliamos a apresentação, 
estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as 
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; obtemos prova 
de auditoria suficiente e apropriada relativa à informação financeira das entidades ou 
atividades dentro do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas. Somos responsáveis pela orientação, supervisão e desempenho da auditoria do 
Grupo e somos os responsáveis finais pela nossa opinião de auditoria; comunicamos com os 
encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da 
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa 
de controlo interno identificado durante a auditoria.--------------------------------------------------------
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante 
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas.-------------------------------
Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares:---------------------------------------------------
Sobre o Relatório de Gestão:---------------------------------------------------------------------------------------
Em nossa opinião, o relatório de gestão consolidado foi preparado de acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as 
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.”------ 
 
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o Parecer do Revisor Oficial de Contas Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª, sobre 
os documentos de prestação de contas consolidadas do Município de Beja relativos ao ano 
2019:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“1. Nos termos dos artigos 76º e 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, cumpre ao Revisor 
Oficial de Contas emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas consolidadas do 
Município de Beja, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.----------------------
2. Durante o exercício, o Revisor Oficial de Contas procedeu, nomeadamente, às verificações e 
análises que considerou convenientes e apreciado as contas consolidadas da Entidade. Para o 
efeito, recebeu da Câmara Municipal de Beja todos os esclarecimentos e informações 
solicitados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. No encerramento do exercício foi apreciado o relatório e contas consolidado e completado 
o exame, nomeadamente sobre as demonstrações financeiras consolidadas e seus anexos 
exigidos por Lei, com vista à emissão da Certificação Legal das Contas Consolidadas.---------------
4. Parecer:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, o Revisor Oficial de Contas é de parecer que os documentos de prestação de 
contas consolidadas do Município de Beja, referentes ao exercício de 2019, se apresentam 
elaborados de acordo com os princípios de consolidação legalmente aplicáveis a este sector, 
incluindo o que se contém na Certificação Legal das Contas Consolidadas.----------------------------
5. Finalmente, o Revisor Oficial de Contas deseja agradecer à Câmara Municipal de Beja e aos 
seus Serviços toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.”---------------------------- 
 
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Fonte dos Frades;---------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado conforme informação prestada pelo vereador Luís Miranda no início 
desta sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.4. – Dissolução da Inovobeja – Empresa Municipal de Desenvolvimento 
E.M.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a escritura  de 28 maio 2020 da dissolução da Inovobeja – Empresa Municipal de 
Desenvolvimento E.M. (inclui os seguintes documentos: Certidão Permanente, Relatório e Contas 

2020, Certificação Legal de Contas, Relatório e Parecer do Fiscal Único) e do Relatório de Contas 2019 
da Inovobeja – Empresa Municipal de Desenvolvimento E.M.,  Certificação Legal de Contas, 
Relatório e Parecer do Fiscal Único.-------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:--------------------------------------
“A Inovobeja – Empresa Municipal de Desenvolvimento, foi criada pelo executivo CDU liderado 
na altura pelo Presidente Francisco Santos e tinha como principal objetivo o desenvolvimento 
do tecido empresarial e social do concelho.--------------------------------------------------------------------
Uma empresa jovem, dinâmica e que desde a sua constituição geriu todas as candidaturas a 
fundos comunitários e nacionais da autarquia, tendo contratado para o efeito técnicas que, 
durante o seu percurso profissional, se especializaram sobre a matéria contribuindo dessa 
forma para o sucesso inquestionável da autarquia durante o mandato da CDU com Francisco 
Santos mas principalmente durante o mandato PS com Jorge Pulido Valente.-------------------------
Independentemente da opinião pessoal, técnica ou política que se possa ter sobre os 
benefícios ou não de existir uma empresa municipal com os objetivos identificados 
anteriormente, a verdade é que uma empresa que tem capital humano que importa valorizar e 
principalmente proteger.--------------------------------------------------------------------------------------------
Após o forçamento de resultados negativos em anos consecutivos, também as funcionárias 
foram obrigadas a estar em condições lamentáveis durante sensivelmente dois anos. Foram 
deixadas sem trabalho, sem acompanhamento ou resposta às legítimas angústias que tiveram 
num período de incerteza e de puro desespero.---------------------------------------------------------------
Jamais poderemos esquecer afirmações, que se encontram escritas em atas de reunião de 
câmara, como: “os funcionários são mentirosos e gente dessa gosto pouco” (a afirmação consta 

na ata nº 12 de 08/05/2014) ou “Até aqui as funcionárias não iam ser despedidas, mas agora já 
não sei porque os funcionários não podem andar por aí a fazer e a dizer o que querem, a falar 
por fora sem colocar os assuntos a quem de direito e preocupa-me ter funcionários 
mentirosos” (a afirmação consta na ata nº 13 de 21/05/2014) ditas pelo então Presidente da 
Câmara João Rocha a propósito do porquê das funcionárias nunca terem sido ouvidas durante 
todo o processo uma vez que nunca houve garantias da manutenção dos seus postos de 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquando da aprovação do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Beja em 2014 e após ter 
sido detetado pelos vereadores da oposição, na altura do PS, que não estava garantida a 
integração das funcionárias da Inovobeja, o Presidente da Câmara João Rocha teve o 
brilhantismo de afirmar que “quando o José Seguro ou o António Costa ganharem a liderança 
do Partido Socialista podem sempre meter mais um “boyzinho” que é a camarada dos 
vereadores” (a afirmação consta na ata nº 15 de 18/06/2014) referindo-se a uma das funcionárias 
de forma totalmente desrespeitadora, ofensiva e humilhante que em nada dignifica a politica 
local ou a forma de estar que se pretende séria, sem perseguições políticas de qualquer ordem 
ou pressão psicológica.-----------------------------------------------------------------------------------------------
O Partido Socialista e o Movimento Por Beja Com Todos (MPBCT) foram os únicos preocupados 
verdadeiramente na manutenção dos postos de trabalho. O Partido Socialista insistiu mês após 
mês nas reuniões de câmara, como pode ser verificado nas atas, pela salvaguarda do futuro 
das funcionárias em causa e ainda na garantia de não existirem represálias contra nenhuma 
delas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi em junho de 2014 que, nesta Assembleia Municipal, se votou a extinção da empresa 
municipal sem a garantia da manutenção dos postos de trabalho. Foram meses, que se 
converteram em dois anos de desconhecimento quanto ao futuro, de ansiedade, sofrimento e 
condições lamentáveis de esvaziamento de conteúdo de trabalho, aprovada por maioria com 
dezasseis votos a favor (CDU), onze votos contra (PS e MPBCT) e duas abstenções (PSD-CDS/PP).--
Importa referir, para memória futura, que a Inovobeja apenas apresentou resultados negativos 
pela primeira vez, precisamente em 2013, de cerca de 40 mil euros e por motivos imputados 
precisamente por quem pretendia a sua extinção.------------------------------------------------------------
Temos de referir que a discussão sobre se é ou não benéfico existir uma empresa com as 
características da Inovobeja é extemporânea e trata-se de um assunto definitivamente 
arrumado, decidido e sarado, mas o tratamento dado às funcionárias não pode ser esquecido. 
Posteriormente, as três funcionárias foram integradas de forma custosa sem salvaguardar na 
totalidade os direitos e benefícios que traziam anteriormente da empresa municipal. Hoje 
revelam-se quadros importantes na apresentação de trabalho efetivo por parte do Município 
de Beja e CIMBAL e perfeitamente integradas com os seus pares. Continuam a fazer aquilo que 
melhor sabem em prol do desenvolvimento económico e social do Concelho, tal como se 
pretendia em 2009 aquando da criação da Inovobeja.”, disse.--------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha solicitou o uso da palavra, uma vez ter sido visado nesta declaração, 
para esclarecer o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------
Recordou que quando tomou posse a Câmara Municipal de Beja tinha 28.000.000,00 € de 
dívidas que alguém deixou, coisa que o seu executivo não fez para quem o seguiu.-----------------
Depois, na sua opinião não era necessário ter essa empresa quando a autarquia tinha imensos 
funcionários capazes de fazer esse trabalho. Por outro lado não considerou lógico não ser a 
Câmara Municipal, através dos seus eleitos, a participar numa questão política como são os 
fundos comunitários. Este foi o entendimento do executivo na altura e pensa que o Município 
não saiu prejudicado quando até fez excelentes negociações. Sem querer tirar o mérito a 
nenhum funcionário ou técnico, quem tinha de defender o Município de Beja politicamente 
era ele como Presidente e foi o que fez.-------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que, enquanto foi Presidente, a Câmara Municipal de Beja, não despediu 
ninguém, coisa que alguns não podem dizer porque a primeira ação que tomam é fazer tipo 
uma limpeza e isso não fez porque considera que a política tem de ser dignificada e não ser 
tratada nos facebooks com politiquices quando as pessoas se deviam era preocupar e pensar 
no que é que falta fazer na nossa terra, aliás, foram focados aqui imensos projetos, se não há 
aeroporto é porque não há comboio, não havendo comboio não há aeroporto e andamos 
nisto, portanto estas matérias é que deveriam ser motivo de preocupação.---------------------------
Relativamente ao que está em ata ou deixa de estar, disse que se fizeram tantas coisas mal, fez 
o executivo dele, faz este, fizeram os outros atrás e portanto para concluir, com todas as 
dívidas que a Câmara Municipal tinha, não havia condições para ter tantas empresas e o que 
foi garantido foi que as pessoas não seria despedidas e foi o que aconteceu, não despediram 
ninguém, nem funcionários se demitiram dos lugares para não serem perseguidos, disse.-------- 
 
 

3. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
sessão, 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.------------------ 
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4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram dezanove horas, da qual se lavrou a 
presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai ser 
assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Municipal.----------- 
 

 
 
 
 

A Mesa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com duas 

abstenções em sessão ordinária realizada 

em 28 de setembro de 2020 


