
 
 

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 quinze, relativa à reunião de câmara extraordinária, 
realizada a vinte e dois de julho do ano dois mil e vinte;------------------------------ 
  
Pelas quinze horas reuniu por videoconferência, o Executivo Municipal, sob a presidência de 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) 
vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo 
José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, João Manuel Rocha da Silva, 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. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – 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 
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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 
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.--------------------------------------------------------
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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: 
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 €.-------------
O Relatório de Consolidação de Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018, constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 288)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – 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 
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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. 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 
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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 
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 
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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.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado quis apenas deixar registado que, embora estes documentos sejam 
para conhecimento e que não são responsabilidade da Câmara Municipal, remetem qualquer 
questão que tenham para outra reunião uma vez que os mesmos chegaram há poucas horas.-- 
 
 

1.3. – Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente da 
Câmara relativamente à aquisição do edifício com o uso de Pavilhão 
Multiusos de Trigaches/Salão de Festas;--------------------------------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Por deliberação da Câmara Municipal de 17 de fevereiro de 2016, foi aprovada a aquisição 
pelo Município de Beja do edifício acima mencionado, cuja proprietária é a Caixa de Crédito de 
Crédito Agrícola de Beja e Mértola, C.R.L, bem como da minuta do contrato-promessa de 
compra e venda, pelo preço de 84.000,00 €.-------------------------------------------------------------------
2. O solo pertence ao Município de Beja que, no ano de 1999, constituiu um direito de 
superfície a favor da Associação de Futebol de Trigaches por 50 anos, nos termos da 
deliberação da Câmara Municipal de 28 de julho de 1999, para construir um Salão de Festas.---
3. O edifício é titulado pela Autorização de Utilização nº 142/2017, emitida no âmbito do 
processo de licenciamento nº 65/2000, cuja titular é a atual proprietária do edifício, a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo.---------------------------------------------------------------------------------------------
4. De acordo com o artigo 1536º, nº 1, alínea d) do Código Civil, o direito de superfície 
extingue-se "Pela reunião na mesma pessoa do direito de superfície e do direito de 
propriedade."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. De acordo com a informação recolhida, o contrato-promessa de compra e venda não 
chegou a ser celebrado;----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Volvidos 4 anos, foi efetuada uma nova avaliação do edifício, tendo sido acordado um valor 



 

Página 7 de 8 
 

de aquisição de 75.000,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------
7. Constitui uma competência da Câmara Municipal "Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis 
de valor até 1000 vezes a RMMG.", nos termos do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 33º 
do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), com possibilidade de delegação no respetivo presidente da câmara municipal, o 
que sucedeu através da deliberação da Câmara Municipal de 28 de julho de 2017.-----------------
No caso de urgência na celebração da escritura de compra e venda do edifício e, considerando 
que a deliberação de 17 de fevereiro de 2016 não chegou a ser revogada, pode o Presidente 
da Câmara Municipal, se assim for entendido, praticar o ato de aquisição do edifício e 
consequente extinção do direito de superfície, pelo novo valor de 75.000,00 €, ficando este ato 
sujeito a ratificação na primeira reunião da Câmara Municipal a realizar após a sua prática, 
conforme o disposto no nº 3 do artigo 35º do RJAL.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, em nome dos vereadores da CDU congratulou-se por finalmente este 
processo, que foi de facto complicado durante anos, chegar a um fim.---------------------------------
Relembrou o caso de quando o edifício foi colocado em hasta pública e adquirido por um 
particular por 25.000,00 € que só não avançou por várias vicissitudes e porque evidentemente 
o município tinha todo o interesse em preservar este equipamento para a população de 
Trigaches.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sublinhou que, em 2016, quando se decidiu avançar por unanimidade para a aquisição do 
pavilhão, houve também outros constrangimentos que impediam legalmente que o mesmo 
pudesse funcionar com a atual designação, nomeadamente intervenções necessárias executar 
ao nível da proteção contra incêndios e ligações de água a uma boca-de-incêndio, solicitando 
inclusivamente a Caixa de Crédito Agrícola, na altura, que a Câmara de Beja pudesse a 
expensas próprias resolver estas situações. Referiu também que desconhecia esta questão de 
uniformização dos lotes, que este executivo resolveu muito bem, e também considerou que o 
valor revisto faz todo o sentido porque a diferença será mais ou menos aquilo que a autarquia 
gastou na resolução dos problemas vários que existiam.----------------------------------------------------
Naturalmente, dentro de pouco tempo, estará tudo resolvido para que a população de 
Trigaches e São Brissos possa usufruir de um pavilhão em condições e dizer que é seu porque 
de facto durante muitos anos penderam sobre este um conjunto de constrangimentos que 
levaram até à quebra de relações entre pessoas e associações, portanto e obviamente irão 
votar favoravelmente esta proposta, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal terá ainda 
de contratar com a EMAS, E.M., a construção de um ramal para ligação à boca-de-incêndio, que 
custará entre cinco a seis mil euros e a questão das portas-fogo no interior do pavilhão foi 
resolvida pela Caixa de Crédito Agrícola neste intervalo de tempo.--------------------------------------
Relativamente à uniformização dos dois artigos, foi uma condição que a Câmara Municipal 
colocou à Caixa de Crédito Agrícola para avançar para a aquisição do edifício.------------------------
Foi também adquirida a plena propriedade, uma vez que a Caixa de Crédito Agrícola apenas 
tinha o direito de superfície na sequência de uma hipoteca da Associação de Futebol de 
Trigaches, que era a proprietária do pavilhão no passado, e que foi um imbróglio jurídico 
enorme.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que a Câmara Municipal de Beja tenciona, há semelhança do que se fez 
com as escolas cujas intervenções o anterior executivo começou, quer da Mina da Juliana, 
Quintos e Padrão, passar para a União de Freguesias de Trigaches e São Brissos o respetivo uso 
do pavilhão com obrigação de manutenção do espaço, para que a população possa usufruir 
deste equipamento, através de um comodato com duração alargada, disse.-------------------------- 
 
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 289)---------------------------------------------- 
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1.4. – 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, documentos que constituem anexo número dois que 
fazem parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. – 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.------------------ 
 
 

3. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram quinze horas e 
trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 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 05 

de agosto de 2020 
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