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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014. 
 
 
 
Nº.4/2014 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano de dois e mil e catorze, no Centro Cultural de 
Santa Bárbara de Padrões, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e 
João Miguel Benedito Branco, 1ª e 2º. Secretários da respetiva Mesa, Filipe Manuel Patrício 
Mestre, Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, Martinho Colaço Valente, em substituição da 
Vogal Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares Ramos, Carla Maria Costa 
Guerreiro Gonçalves, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Jorge 
Manuel Custódio Monteiro, José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra 
Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na 
qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Srs. Vogais Rui Luís Silva Matos e Rui Duarte Moreno Nobre da 
Conceição 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, desejando as boas noites a todos os presentes e dando conhecimento e desejando as 
boas vindas ao Sr. Martinho Colaço Valente, presente nestes trabalhos em substituição da Srª. 
Vogal Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, ao abrigo do disposto nos artigos 31º. e 33º. do 
Regimento desta Assembleia, conjugado com o disposto no artigo 78º. da Lei nº.5-A/2002, de 11 
de Janeiro, agradeceu igualmente ao público a sua presença e, em seguida, procedeu à leitura 
do edital que a tornou pública com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia 
 

• Aprovação das atas das sessões anteriores (extraordinária e ordinária). 
• Expediente. 
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• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 

 
Ordem do dia 

 
1º. - Apreciação e votação de proposta de alteração ao Mapa de Pessoal - 2014. 
2º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
3º. - Outros assuntos de interesse. 
4º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior: 
 
Atendendo a que foram previamente distribuídas cópias aos Srs. Vogais, das atas das sessões, 
extraordinária e ordinária, realizadas nos dias 25 e 28 de Abril, dispensou a Srª. Presidente a sua 
leitura, pelo que colocou-as à apreciação. 
 
Não se verificando quaisquer propostas de alteração às mesmas, a Srª. Presidente submeteu-as 
à votação, separadamente, tendo a primeira sido aprovada, por maioria, com as abstenções dos 
Vogais João Pedro Dias Aurélio, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves e Martinho Colaço 
Valente, e a segunda igualmente por maioria, com as abstenções dos Vogais Martinho Colaço 
Valente e João Pedro Dias Aurélio, por não terem estado presentes nas sessões em causa. 
 

Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, do qual se destaca o seguinte: 
 

• Carta do Sr. Vogal Filipe Manuel Patrício Mestre, líder da bancada do Partido Socialista, 
dando conhecimento do impedimento da Srª. Vogal Maria da Luz Medeiro Mateus 
Pereira de estar presente nesta sessão e daí solicitar a sua substituição nos termos 
regimentais. 

• Oficio das Estradas de Portugal sobre a previsão de reinício das obras de remodelação 
do IP2. 

• E-mails do Gabinete da Presidente da Assembleia da República, do Grupo Parlamentar 
do PCP, do Partido Ecologista “Os Verdes”, acusando a receção da moção “contra o 
encerramento das escolas do 1º. Ciclo no concelho de Castro Verde”. 

• Ofícios do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Casa Civil da Presidência da 
República e do Partido Ecologista “Os Verdes”, acusando a receção da moção “Pela 
Defesa do Serviço Nacional de Saúde”. 

• E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, acusando a receção da 
moção “em defesa da A26 e pelo reinicio das obras do IP2”. 

• Ofício do Gabinete do Primeiro Ministro acusando a receção de todas as moções acima 
referidas. 

• Diverso expediente enviado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre 
as comemorações do seu 30º. Aniversário. 
 

 
Outros assuntos de interesse: 

 
No âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, colocou a Srª. Presidente à consideração da 
Assembleia que fosse registado em ata os votos de pesar pelo falecimento dos cidadãos Raul 
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Gomes da Encarnação Neves e José Guerreiro Francisco, nos dias 5 e 25 do ano corrente, 
sendo que o primeiro foi um homem disponível para a participação cívica, contribuiu para os 
primeiros passos do Poder Local Democrático em Castro Verde, integrou a comissão 
administrativa da Câmara Municipal entre 1975 - 1976 e presidiu aos três primeiros mandatos da 
Assembleia Municipal de Castro Verde: 1976 - 1979, 1980 - 1982 e 1983 - 1985, tendo sido 
eleito pelas listas da FEPU e da APU, anteriores denominações da CDU, desempenhando com 
responsabilidade e confiança os cargos que lhe foram confiados em prol do desenvolvimento e 
bem estar da população do concelho, bem como da causa democrática, e o segundo um homem 
que dedicou grande parte da sua vida à causa pública e às pessoas, tendo sido o primeiro 
Presidente democraticamente eleito na Junta de Freguesia de Casével depois da Revolução de 
Abril, no mandato 1976 a 1979, e reeleito nos mandatos seguintes até ao ano de 1985, e 
novamente reeleito nos mandatos 1994 a 1996 e 1997 a 2001, sempre pelo Partido Socialista 
 
Colocado o assunto aos Vogais verificou-se consenso e votação unânime sobre o registo em ata 
dos votos de pesar pelos falecimentos dos referidos munícipes, assim como o envio às 
respetivas famílias das sentidas condolências. 
 
Dada a palavra à Assembleia, apresentaram as Vogais Alexandra Isabel Batista Tomé e Ana 
Luísa Marques Fatana, em representação dos eleitos da CDU, a seguinte proposta de moção, da 
qual foi distribuída cópia a todos os Vogais. 
 

“Os serviços que são públicos, não são negócio, nem para negociar 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em sessão ordinária, e perante: 
 
a) o cada vez mais insistente e violento ataque, por este Governo de maioria PSD/CDS, contra o 
desenvolvimento do interior do país e, indubitavelmente da nossa região, primando pelo contínuo 
encerramento dos serviços públicos; 
 
b) a necessidade premente da união de todos os democratas contra o encerramento dos 
serviços públicos, seja a que título for, e exigindo que sejam de novo constituídos os extintos ou 
diluídos para melhor servir as populações; 
 
c) o facto indesmentível de que o encerramento e centralização de serviços públicos, 
independentemente das várias formas com que tem sido feito, inclui escolas, serviços de 
correios, transportes públicos, serviços de proximidade das forças de segurança, repartições de 
Finanças, equipamentos de saúde e tribunais, transformando esses encerramentos num mero 
exercício contabilístico, que fere o dever de solidariedade entre territórios previsto 
constitucionalmente; 
 
d) a sede de “desertificação” do país que este Governo pretende, extinguindo centenas de 
freguesias cujo papel na valorização destes territórios de interior é incalculável e impossível de 
equacionar pelo desastre social e humano que estão a provocar; 
 
e) a forma inqualificável como o Poder Central vem esvaziando de autonomia as autarquias 
locais, o último baluarte de defesa dos interesses e qualidade de vida das populações do interior;  
Assim, e dada a necessidade da demonstração inequívoca da defesa do serviço público e da 
manutenção dos poderes previstos constitucionalmente pelas autarquias locais que, mais uma 
vez, se veem profundamente feridas com o projeto-lei que cria o FAM – Fundo de Apoio 
Municipal, que o Governo fez aprovar na Assembleia da República, no passado dia 18 de 
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Junho, um fundo de constituição obrigatória para todos os municípios que, num prazo até cinco 
anos, terão de contribuir financeiramente com 70%, ou seja, cerca de 455 milhões de euros e 
que, para os 14 municípios do distrito de Beja corresponderá a mais de 13 milhões de euros, a 
retirar de onde já tão pouco existe, para fazer face às necessidades e competências das 
autarquias; 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde vem repudiar este novo instrumento governamental 
que representa uma das peças mais violentas e graves numa linha de efetiva tentativa de 
destruição do Poder Local Democrático, que apresentado como um programa de apoio, não é 
mais que uma afronta à autonomia jurídica e administrativa dos municípios e um verdadeiro 
garrote financeiro para todos os que venham a cair nas malhas deste fundo, colocado na nova lei 
das finanças locais, que fará com que as câmaras municipais passem a ser telecomandadas 
centralmente pela super comissão executiva do FAM, de forma totalmente arbitrária. 
 
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal.” 
 
Colocada a proposta de moção à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe 
Mestre afirmado que a bancada do Partido Socialista a subscrevia na íntegra. 
 
Não havendo qualquer outra intervenção sobre a proposta de moção em apreço foi a mesma 
submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
Prestou ainda o Sr. Presidente da Câmara uma informação mais pormenorizada do que constitui 
o referido Fundo de Apoio Municipal e as implicações que o mesmo vai trazer para as autarquia, 
resultante da sua participação financeira que o mesmo fundo lhes vai imputar, em que no caso 
particular da Câmara Municipal de Castro Verde, apesar da sua saúde financeira ser boa, vai 
participar nesse mesmo fundo com cerca de um milhão de euros durante os próximos cinco 
anos, o que na prática se traduz em que vai alimentar este fundo para salvar a maioria das 
autarquias que estão em má situação financeira. Afirmou contudo que não era uma questão de 
falta de solidariedade com essas autarquias, mas entende sim que devia ser o Estado Central a 
assumir essa participação diretamente através dos impostos que recebe e não através dos 
parceiros que não têm a ver com a situação financeira que essas autarquias atravessam e que 
tenham que o suportar. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho 
perguntando como é que as autarquias que não têm dinheiro podem contribuir para este fundo e 
como é que se processa a entrega desse mesmo dinheiro decorrido o período dos cincos anos, 
e como, em sua opinião, este fundo lhe parece uma espécie de FMI das autarquias e, se for 
como se se estivesse a “emprestar” àquelas que têm dificuldades, questiona se não teriam 
também direito a receber juros como é o caso do FMI quando empresta dinheiro aos países 
pobres. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que essa matéria rege-se pela recente lei que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais mas, no 
entanto, resumidamente, informou que a participação das autarquias neste fundo será logo 
cativa por parte da Administração Central, não chegando por isso a recebê-la previamente, que é 
remunerada, não com taxas de juro iguais aos da banca, e que a mesma fica como um capital 
social, durante 5 anos, mas que não é devolvido às autarquias. 
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Adiantou o Sr. Presidente que a Associação Nacional de Municípios recusou este diploma, assim 
como autarcas do Partido Social Democrata que emitiram um parecer violentamente 
desfavorável sobre o mesmo, aguardando, por isso, como é que o Governo se comporta, 
havendo contudo já o anúncio de alterar a participação neste fundo que passaria a ser 50% 
estado e 50% autarquias, isto é, repetindo-se o que tem feito noutras matérias, em que fixa uma 
fasquia mais alta e depois baixa-a, provocando assim uma espécie de boa vontade e 
contentamento junto da população. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção do público presente. 
 

Ordem do dia 
 
Submetendo, formalmente, a ordem do dia à consideração dos Srs. Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Srª. Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
1º. -Apreciação e votação de proposta de alteração ao Mapa de Pessoal - 2014: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta de alteração ao 
Mapa de Pessoal, na sequência da deliberação tomada pelo executivo na sua reunião realizada 
no dia 18 do corrente mês: 
 
“Considerando que o atual mapa de pessoal, aprovado por deliberações da Câmara Municipal de 
04/12/2013 e da Assembleia Municipal de 20/12/2013, necessita ser ajustado às atuais 
necessidades; 
 
Considerando que se torna necessário adequar a carreia da trabalhadora que exerce funções 
administrativas nos Julgados de Paz de Castro Verde, às funções técnicas que efetivamente 
vem desempenhando, bem como às correspondentes habilitações literárias das quais a 
trabalhadora é detentora, através da figura de mobilidade interna inter-carreiras, para o qual se 
tem que criar o correspondente lugar no mapa de pessoal, sem que daí advenha qualquer 
aumento do número de trabalhadores; 
 
Considerando as funções muito específicas, na área jurídica, desempenhadas nos Julgados de 
Paz, por esta trabalhadora e o crescente e complexo número de processos e volume de trabalho 
que tem aumentado face à atual conjuntura económica e social; 
 
Torna-se necessário criar no atual mapa de pessoal um lugar de Técnico Superior na área de 
Direito afeto aos Julgados de Paz integrados na Divisão de Administração e Finanças, de modo 
a poder dar uma resposta mais eficiente e eficaz às tarefas que lhe estão atribuídas e lhe são 
solicitadas; 
 
Assim, ao abrigo do disposto do nº 3, artigo 5º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro e da 
alínea a) nº 2 artigo 3º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, os mapas de pessoal são 
aprovados, mantidos ou alterados pela entidade competente, no caso dos municípios essa 
competência cabe à assembleia municipal; 
 
Assim, face ao exposto, proponho à assembleia municipal, a alteração ao mapa de pessoal que 
se anexa, para efeitos de decisão, conforme determinam as normas atrás mencionadas;” 
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Posto isto, deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara tendo o mesmo prestado informação 
adicional sobre a presente proposta, referindo que o Orçamento de Estado para o ano em curso 
admite a possibilidade de, através da mobilidade interna, por um período de 18 meses, adequar 
os trabalhadores às funções e aos níveis de qualificação, mas sem garantias em termos de 
futuro. 
 
Apreciada a referida proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, foi a mesma submetida a 
votação e aprovada por unanimidade, não tendo participado na sua apreciação e votação a Srª 
Vogal Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé por se tratar de matéria relacionada com a 
sua pessoa. 
 
2º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
        municipal. 

 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e 
documentos anexos, enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal, reportada ao 
período de 23 de Abril a 29 de Junho do ano corrente. 
 
No seguimento da informação prestada, interpelou o Sr. Vogal João Pedro Dias Aurélio o 
executivo acerca do projeto “Castro Verde Marca” referido no ponto 5 “Turismo”  
 
O Sr. Vereador Paulo Nascimento, com o respetivo pelouro atribuído, informou que se trata de 
um processo, recentemente iniciado, cuja denominação ainda está em dúvida, que faz parte de 
um plano de ação de promoção do património e turismo que funciona no Centro de Promoção do 
Património e Turismo e cujo objetivo é, através de uma gestão participada entre a Autarquia e os 
intervenientes que estão no terreno, iniciando-se em termos de artesanato, produzir uma marca 
associada aos mesmos artesãos que trabalham com a Autarquia, no referido Centro, e que têm 
a sua atividade devidamente legalizada e cujos produtos possam ser vendidos. Adiantou o Sr. 
Vereador que se trata de uma iniciativa que vai ser testada na Feira Internacional de Artesanato, 
em Lisboa, e na qual esta Autarquia vai participar através de uma promoção conjunta dos 
artesãos do concelho, estabelecendo assim os contatos com os vendedores e o público em geral 
interessados nos respetivos produtos promovendo a respetiva venda. 
 
Referiu igualmente o Sr. Vereador, que após esta experiência, se pretende que o projeto evolua 
para a criação de um regulamento próprio que vise a certificação dos produtos que possam 
integrar este projeto. 
 
3º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Vogal Filipe Mestre 
solicitando informação sobre a previsão de reinício das obras de remodelação do IP2, face ao 
expediente recebido das Estradas de Portugal, tendo a 2ª. Secretária relido o mesmo 
expediente, o qual refere a previsão do reinício dos mesmos trabalhos, a curto prazo, nos troços 
não concluídos no referido IP2, nomeadamente entre São Mansos e Castro Verde, com base no 
acordo assinado com a subconcessionária SPER, relativo às alterações contratuais e modelos 
de financiamento da subconcessão do Baixo Alentejo. 
 
No seguimento da solicitação feita ao Sr. Presidente da Câmara para prestar alguma informação 
adicional, o mesmo informou que tinha tido conhecimento através da comunicação social das 
negociações em curso entre o Governo e a concessionária e que estaria previsto o reinício das 
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obras no próximo mês de Julho. Adiantou que, quando foi questionado sobre o assunto se 
congratulou com aquele anúncio chamando contudo a atenção para o facto do mesmo ter sido 
feito uma semana antes das eleições europeias mas gostava de saber os termos dessa 
negociação, sabendo contudo que as intervenções que foram iniciadas seriam concluídas. 
 
Manifestou contudo a sua opinião que face à informação existente sobre a não intervenção 
prevista nos nós de Entradas, uma vez que a mesma não foi iniciada, a solução deverá passar 
pelo alargamento da entrada e saída das viaturas, assim como a conclusão do caminho paralelo 
ao mesmo IP2, nomeadamente das obras de arte necessárias, de maneira a ser possível 
circularem, em todo o troço, as viaturas que não o podem fazer na via principal. 
 
Manifestou ainda o Sr. Presidente a sua dúvida quanto à previsão do reinício das obras no 
próximo mês de Julho, tendo em conta o tempo que é necessário para a montagem dos 
estaleiros da obra. 
 
Não havendo, no momento, mais intervenções, solicitou o Sr. Presidente da Câmara a palavra 
no sentido de prestar à Assembleia Municipal uma informação relativamente à participação da 
Autarquia no capital da ESDIME, conforme já havia abordado na última reunião do executivo 
municipal, adiantando que não se tratava de tomar qualquer decisão formal por parte da 
Assembleia sobre tal participação, mas sim no sentido de partilhar uma opinião. 
 
Assim, começou por informar que a Câmara Municipal de Castro Verde é sócia/cooperante da 
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, detendo atualmente, e 
mercê de circunstâncias várias que se prenderam essencialmente com a necessidade de 
contribuir para a viabilidade financeira da Cooperativa, uma participação no seu capital social, ou 
seja cerca de 62 %. 
 
Adiantou que tal participação não lhe dá direito a ter privilégios em termos de orientação da 
ESDIME, em relação aos restantes cooperantes, uma vez que, independentemente do capital 
social, cada cooperante tem direito a um voto. 
 
Lembrou que para obviar o diferencial entre o capital público e o privado, em que o primeiro 
representa cerca de 78%, e face ao novo enquadramento económico/financeiro das autarquias 
locais e tendo em conta as dúvidas que ainda subsistem sobre a integração deste tipo de 
“sociedade” no “Sector Institucional das Administrações Públicas”, e as suas eventuais 
implicações nas contas autárquicas, entendeu-se conveniente reduzir o valor percentual das 
comparticipações públicas no Capital Social da ESDIME. 
 
Assim, a solução proposta pela Direção passa pelo aumento do Capital Social da ESDIME por 
via da incorporação de Reservas - classificadas de “Outras Reservas” e constituídas através de 
participações de 7 sócios/cooperantes privados. E que este aumento do Capital Social conduziria 
a que a parte do capital público decresceria para 43,82 % aumentando a parte privada para 
56,18 %, ao invés do quadro atual onde estas percentagens são respetivamente de 78,20 € e de 
21,80 %. 
 
Adiantou que esta proposta vai ser apreciada e votada na próxima Assembleia Geral da ESDIME 
que já está agendada para o próximo dia 4 de Julho de 2014, e que deverá merecer a nossa 
concordância. 
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Em fase subsequente, e dado o desfasamento, em termos de percentagem das participações 
das várias autarquias integradas no Território de Intervenção da ESDIME no seu Capital Social, 
informou que tem a intenção de propor a redistribuição das mesmas de forma a torná-la mais 
equitativa e adaptada à realidade atual, e daí a sua intervenção ir no sentido de partilhar esta 
opinião com a Assembleia Municipal. 
 
Apreciado o assunto, não se verificou qualquer opinião contrária ao alvitrado pelo Sr. Presidente 
relativamente à participação da Autarquia no capital social da ESDIME. 
 
Não havendo, no momento, mais intervenções por parte da Assembleia, interveio o Sr. 
Presidente informando que no próximo dia 27 vão ser entregues medalhas aos trabalhadores por 
bons serviços municipais prestados, pelo que convidou todo o órgão deliberativo a estar 
presente. 
 
Deu igualmente o Sr. Presidente conhecimento das escolas do 1º ciclo que irão encerrar no 
concelho de Castro Verde, conforme despacho do Sr. Ministro da Educação, nomeadamente a 
de São Marcos da Ataboeira e de Casével, contrariando assim as posições assumidas por esta 
Assembleia e pela Câmara Municipal, assim como as indicações do Conselho Municipal de 
Educação, sobre esta matéria. 
 
Informou que a escola de Entradas irá funcionar no próximo ano letivo a título excecional e 
lembrou ainda que o encerramento destas escolas, para além de acarretar um acréscimo de 
custos, vai significar uma profunda “machada” para a Ex freguesia de Casével, uma vez que a 
escola era um elemento dinamizador e catalisador para aquela localidade. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre alertando para a notifica vinda a público em que o 
Ministério da Educação pretende continuar esta política de encerramento de escolas incluindo 
mesmo aquelas que estão a funcionar em regime de exceção e daí temer pelo encerramento da 
escola de Entradas. 
 
4º - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público interveio a Srª. Susana Lança lamentando e criticando o 
encerramento das escolas e que, em sua opinião, vai fazer com que as pessoas não procurem 
fixar-se nestas pequenas localidades, acrescido com a alvitrada hipótese do encerramento da 
maternidade de Beja, que certamente fará também reduzir o número de partos nesta região. 
 
Interveio depois o Sr. Manuel Jacinto Batista Tomé, ex-Presidente da Junta de Freguesia de São 
Marcos da Ataboeira, desejando ao novo órgão deliberativo um bom mandato, e em seguida, 
afirmando que a sua intervenção era em nome do Futebol Clube de São Marcos, questionou 
assim o executivo acerca da possibilidade de no próximo orçamento municipal vir contemplada a 
construção de um piso sintético no campo de futebol daquela localidade, uma vez que se trata 
do único clube da 1ª. divisão distrital que não possui tal piso. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, em resposta, começou por lembrar os custos de construção desse 
piso sintético, tendo em conta o tipo de intervenção a fazer antes da colocação do próprio piso, 
nomeadamente drenagens e pavimentação, em seguida, lembrou os cortes que a Autarquia vai 
ter nos próximos anos em termos de finanças locais, através do Fundo de Apoio Municipal ou de 
outros estratagemas que o Governo irá inventar nesse sentido, situação que cada vez se torna 
mais complicada para a vida da autarquia. 
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Lembrou também o Sr. Presidente que quanto à famosa derrama, por muitos alvitrada, mas que 
todos os anos sofre reduções, vai ser, no corrente ano, cerca de metade do que ele pensava vir 
a ser, situação que vai piorar ainda mais no ano de 2015, e conclui que perante este cenário o 
campo de futebol de São Marcos terá que esperar. 
 
Interveio ainda o 2º. Secretário, João Miguel Branco, considerando pertinente a intervenção feita 
pela Sr: Susana Lança, e opinou que tudo faz parte de uma politica ideológica que o Governo em 
funções adotou que é esvaziar o interior. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião da Assembleia se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada 
pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 


