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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2014: 
 
 
Nº.5/2014 
 
Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois e mil e catorze, na Sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Município, 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, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos 
Alberto Soares Ramos, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, 
Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva Matos, João Miguel Dias Marques Pires, 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 João Pedro Dias Janeiro Aurélio e Rui Duarte Moreno 
Nobre da Conceição. 
 
Esteve igualmente do executivo municipal, o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores Paulo Jorge 
Nascimento, António José Rosa de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão e procedeu à leitura do edital que a tornou pública com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia 
 

• Aprovação da ata da sessão anterior. 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
 

Ordem do dia 
 

  1º. - Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2014.  
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  2º. - Autorização da Assembleia para recrutamento de pessoal sem relação jurídica de emprego 
público, para 4 lugares de Assistente Operacional. 
 
  3º. - Autorização à Câmara para recrutamento de pessoal com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado e, em simultâneo autorização, da Assembleia Municipal, para 
no caso de ficar deserto, proceder ao recrutamento de pessoal sem relação jurídica de emprego 
público, através de um único procedimento para 2 lugares de Técnico Superior (Serviço Social) e 
um lugar de Assistente Técnico (Turismo). 
 
  4º. - Apreciação e votação do projeto de regulamento da atividade de comércio a retalho não 
sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, e regime aplicável às feiras e aos 
recintos onde estas se realizam. 
 
  5º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
em 2015 
 
  6º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento de derrama sobre o IRC, em 2015. 
 
  7º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2015. 
 
  8º - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
  9º. - Outros assuntos de interesse. 
 
10º - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior: 
 
Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Srs. Vogais, da ata da sessão anterior, 
dispensou a Srª. Presidente a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação e não se verificando 
quaisquer propostas de alteração à mesma, a Srª Presidente submeteu-a à votação, tendo a 
mesma sido aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal Rui Luís Silva Matos, por não 
ter estado presente na respetiva sessão. 
 

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

• Ofício da Câmara Municipal sobre a atribuição do nome do Dr. Francisco Alegre, ao 
Centro Escolar nº.2, de Castro Verde, na sequência da sua deliberação tomada na 
reunião de 9 de Abril do ano corrente. 

• Ofício do Lar Jacinto Faleiro dando conhecimento da tomada de posse dos seus Órgãos 
Sociais e apresentando os respetivos cumprimentos. 

• Ofícios da Assembleia Distrital de Beja sobre a realização de uma sessão extraordinária 
no corrente mês de Setembro, e acerca de um colóquio sobre o “Futuro do Museu 
Regional de Beja”. 

• Convite da Diocese de Beja para um Encontro no Centro Pastoral - Seminário de Beja. 
• Moção da CIMBAL “Em defesa do Poder Local Democrático, do Interior do País e dos 

Serviços Públicos”. 
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• “E-mails” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento da resposta obtida às 
perguntas que fez sobre o Encerramento de Repartições de Finanças e de Escolas do 
1º. ciclo e do pré-escolar, no distrito de Beja. 

• “E-mails” dos Grupos Parlamentares “Os Verdes” e CDS, do Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República e do Gabinete do Primeiro Ministro, acusando a receção da 
moção aprovada por esta Assembleia sobre o Fundo de Apoio Municipal (FAM). 

 
Outros assuntos de interesse: 

 
Não se verificou qualquer intervenção neste ponto da ordem de trabalhos. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção por parte 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. - Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2014: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de alteração a efetuar ao 
Mapa de Pessoal do ano em curso, enviada pelo executivo municipal, conforme deliberação 
tomada na sua reunião do dia 1 do corrente mês, e dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, 
o mesmo prestou informação pormenorizada das alterações pretendidas, lembrando que os dois 
pedidos seguintes estão relacionados com a presente alteração ao Mapa de Pessoal, conforme 
especificado nas propostas anexas aos mesmos, e resultam dos últimos Orçamentos de Estado 
que impõem a redução de pessoal nas Autarquias Locais, apesar desta Autarquia por “ter-se 
portado bem” não estar obrigada a cumprir essa mesma redução. 
 
Adiantou ainda que apesar de haver um saldo positivo a favor da autarquia, em termos do 
número de pessoal efetivo existente no final do ano, seria de supor que o mesmo poderia 
transitar para o ano seguinte, mas essa situação não corresponde à verdade, e por isso optou 
por não deixar um saldo favorável às limitações que nos condicionariam futuramente, 
nomeadamente a existência de 7 ou 8 vagas que se não forem preenchidas até 31 de 
Dezembro, serão eventualmente perdidas. 
 
Lembrou que a Câmara no primeiro trimestre do ano corrente, deliberou iniciar o procedimento 
para abertura de concursos para 4 assistentes operacionais cumprindo todos os procedimentos 
que a lei consagra, procedimentos esses que se prolongaram durante 3 meses e que depois de 
concluídos, se encontra em condições de solicitar à Assembleia autorização para abertura 
efetiva dos mesmos concursos. 
 
Acrescentou que face à existência de mais três lugares, nomeadamente 2 lugares de Técnico 
Superior (Serviço Social) e um lugar de Assistente Técnico (Turismo), decidiu a Câmara, desta 
vez, não desdobrar os procedimentos em duas fases, mas sim pedir simultaneamente as duas 
autorizações, ou seja, consulta à mobilidade e autorização para o respetivo recrutamento, 
autorização esta que só será exercida no caso da consulta à mobilidade ter resultado negativo. 
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Esta opção foi tomada, tendo em vista abrir e concluir todos os procedimentos concursais até 31 
de Dezembro do ano corrente, conforme refere o pedido nº. 3 da presente ordem de trabalhos. 
 
Informou o Sr. Presidente que a opção tomada para o preenchimento de todos estes lugares tem 
a ver com o facto destas áreas se revelarem, no momento, mais frágeis e mais necessitadas de 
recursos humanos. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o 1º. Secretário da Mesa. Sr. João Miguel Branco, 
perguntando ao Sr. Presidente da Câmara, a propósito destas imposições resultantes de um 
acordo assinado entre o Partido Socialista e o CDS/PSD, se sabia se o Sr. Secretário de Estado 
vai cumprir o que prometeu quanto ao acabar com estas mesmas imposições, no próximo ano. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que não fazia futurologia e lembrou que as informações, 
nomeadamente as boas, vêm depressa em termos de anúncio mas depois em termos de 
concretização vêm tarde e a más horas, isto é, quando eventualmente se concretizam. 
 
Lembrou que pelo facto de haver eleições no próximo ano, certamente haverá algumas 
benesses, dependendo da convicção de ganhar essas mesmas eleições, por parte da coligação 
que está no poder, pois estarão confiantes em que essas benesses possam eventualmente 
contribuir para a respetiva vitória, sendo sua opinião, que caso contrário, tais benesses poderão 
não existir. 
 
Apreciado o assunto, submeteu a Srª. Presidente à votação a proposta de alteração ao Mapa de 
Pessoal para o ano em curso, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade da Assembleia. 
 
2º. - Autorização à Câmara para recrutamento de pessoal sem relação jurídica de emprego 
público, para 4 lugares de Assistente Operacional: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o seguinte pedido de autorização 
formulado pela Câmara Municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião de 1 do corrente 
mês:  
 
“No ano de 2014, os municípios não podem proceder à abertura de procedimentos concursais 
com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público (RJEP) por tempo 
indeterminado, determinado ou determinável, destinados a candidatos que não possuam uma 
RJEP por tempo indeterminado previamente constituída. 
 
1 - Contudo, em situações excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, sob 
proposta do respetivo órgão executivo, pode autorizar a abertura de procedimentos concursais, 
destinados a candidatos que não possuem uma relação jurídica de emprego público, desde que 
se verifiquem os requisitos mencionados do artº 64º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro. 
Nestes termos, e porque estão reunidos os requisitos abaixo discriminados proponho nos termos 
do nº 1 o seguinte: 
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Recrutamento de trabalhadores 
 

Nº de Postos de Trabalho Carreira/Categoria/Atividade 
 

Vínculo 

1 Assistente 
Operacional/Canalizador 

Contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo 
indeterminado 

1 Assistente 
Operacional/Cantoneiro de 
Limpeza 

Idem 

2 Assistente 
Operacional/Jardineiro 

Idem 

 
2 - Requisito mencionado no nº 2 do artº 64º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro; 
 
a) O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado previamente constituída, este procedimento foi efetuado através 
do aviso nº 8756/21014, publicado no Diário da República em 30/07/2014, que ficou deserto, 
foi também aferido o recurso a outros instrumentos de mobilidade através de procedimento 
prévio publicado na BEP (código de Oferta nºs OE201407/0448, OE201407/0451 e 
OE201407/0453, que também ficou deserto, nestes termos poderá proceder-se ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
constituída. 

b) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei nº 57/2011, de 
28 de novembro, alterada pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, conforme documento 
anexo (1). 

c) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima do número de 
trabalhadores encontra-se cumprido nos termos do nº 8 artigo 62º da LOE/2014. 

d) Demostração da imprescindibilidade do recrutamento e evolução recente dos recursos 
humanos no município: 

Imprescindibilidade do Recrutamento 
 

Identificação do posto de 
trabalho 

Descrição sintética das 
atividades inerentes ao 
posto de trabalho 

Fundamentação 

Assistente Operacional 
(Canalizador) 

Execução e ou reparação 
de canalizações e ramais 
destinados ao transporte 
de água ou esgotos. 

É imprescindível o 
recrutamento para assegurar 
a prestação de serviço 
público de qualidade, no 
âmbito das atribuições do 
município definidos no artº 
23º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. 

Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza) 

Remoção de lixos e 
equiparados, varredura e 
limpeza de ruas e sarjetas. 

É imprescindível o 
recrutamento para assegurar 
a prestação de serviço 



6/19 
Sessão da AMCV de 9.9.2014 

 

público de qualidade, no 
âmbito das atribuições do 
município definidos no artº 
23º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. 

Assistente Operacional 
(Jardineiro) 

Execução de todas as 
funções inerentes ao 
normal desenvolvimento e 
conservação das plantas 
nos parques e jardins 
públicos. 

É imprescindível o 
recrutamento para assegurar 
a prestação de serviço 
público de qualidade, no 
âmbito das atribuições do 
município definidos no artº 
23º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. 

 
Evolução dos Recursos Humanos 

 
 31/12/2012 31/12/2013 

 
Atualmente 

(agosto de 2014) 
Total *) 219 203 197 
Carreira/categoria *) 131 126 126 
*) Inclui 24 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Ação Educativa) contratados pela Câmara a 
prestar serviço nas escolas do 1º ciclo. 
 
e) Demostração de que os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento 

municipal conforme informação de cabimento anexa (anexo 2).” 
 
Apreciada a proposta, e não se verificando qualquer pedido de esclarecimento, foi a mesma 
submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade e nominalmente pela Assembleia 
Municipal. 

3º. - Autorização à Câmara para recrutamento de pessoal com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado e, em simultâneo autorização à Câmara Municipal para 
no caso de ficar deserto, se proceder ao recrutamento de pessoal sem relação jurídica de 
emprego público, através de um único procedimento para 2 lugares de Técnico Superior 
(Serviço Social) e um lugar de Assistente Técnico (Turismo). 
 
Submeteu o Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o seguinte pedido de autorização 
formulado pelo Câmara Municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião realizada 
no dia 1 do corrente mês: 
 
“No ano de 2014, os municípios não podem proceder à abertura de procedimentos concursais 
com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público (RJEP) por tempo 
indeterminado, determinado ou determinável, destinados a candidatos que não possuam uma 
RJEP por tempo indeterminado previamente constituída, cf. o disposto no artº 64º/1 da Lei nº 83-
C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014). 
 
1 - Contudo, em situações excecionais, devidamente fundamentadas, o Órgão Deliberativo, sob 
proposta do respetivo Órgão Executivo, pode autorizar a abertura de procedimentos concursais, 
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destinados a candidatos que não possuem uma relação jurídica de emprego público, desde que 
se verifiquem os requisitos mencionados do artº 64º/2, da mencionada lei. 
 
2 – Considerando o momento atual em que vivemos, temos vindo a fazer um esforço de 
contenção na admissão de trabalhadores, situação que nalgumas áreas é de todo impossível 
darmos resposta cabal às nossas necessidades, e logo o relevante interesse público no 
recrutamento, e tendo em conta a racionalização, eficiência e economia de custos, proponho 
que o presente procedimento seja único, isto é contemplada a possibilidade de serem admitidos 
em simultâneo, candidatos com relação jurídica de emprego público previamente constituída e 
candidatos sem relação jurídica de emprego público, contudo, serão observados 
necessariamente todos os requisitos no âmbito da preferência do recrutamento, segundo o 
disposto na lei. 
 

Recrutamento de trabalhadores 
 

Nº de Postos de Trabalho Carreira/Categoria/Atividade 
 

Vínculo 

2 Técnico Superior 
(Serviço Social) 

Contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo 
indeterminado 

1 Assistente Técnico 
(Turismo) 

Idem 

 
3 – Requisitos obrigatórios, segundo as alíneas b), d) e e) do nº 2 do artº 48º da Lei nº 83-
C/2013, de 31 de dezembro; 
 
b) O recrutamento por razões de eficiência, economia processual e financeira, inicia-se com a 
abertura de um único procedimento concursal, procedendo-se em simultâneo à abertura do 
procedimento de entre candidatos como trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, e poderá estender-se também à admissão 
de candidaturas de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou até sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, sendo depois ordenados necessariamente segundo as preferências estabelecidas 
na lei. 
 
d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei nº 57/2011, de 
28 de novembro, alterada pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, conforme documento 
anexo (1). 
 
e) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima do número de trabalhadores 
encontra-se cumprido nos termos do nº 8 do artigo 62º da Lei do Orçamento do Estado para 
2014, não havendo lugar a qualquer redução. 
 
4 – Requisitos mencionados no nº 2 do artº 64º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro 
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Imprescindibilidade do Recrutamento 
 

Identificação do posto 
de trabalho 

Descrição sintética das 
atividades inerentes ao 
posto de trabalho 

 

Fundamentação 

Técnico Superior 
(Serviço Social) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização de estudos de 
caráter social com vista á 
deteção de necessidades 
dos vários extratos sociais 
existentes no Concelho. 
Acompanhamento de 
situações mais 
problemáticas que 
necessitem de um 
acompanhamento técnico 
de caráter social em 
articulação com outras 
áreas de intervenção. 

É imprescindível o 
recrutamento para assegurar a 
prestação de serviço público de 
qualidade, no âmbito das 
atribuições do município 
definidos no artº 23º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

Assistente Técnico 
(Turismo) 

Execução de serviço de 
receção e secretariado do 
Parque de Campismo.  
Execução de serviço de 
atendimento e participação 
em iniciativas turísticas 
promovidas pelo Centro de 
Promoção do Património e 
Turismo do Município de 
Castro Verde. Nos serviços 
mencionados é 
fundamental o 
conhecimento de línguas 
estrangeiras. 

É imprescindível o 
recrutamento para assegurar a 
prestação de serviço público de 
qualidade, no âmbito das 
atribuições do município 
definidos no artº 23º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

 
Evolução dos Recursos Humanos 

 
 31/12/2012 31/12/2013 

 
Atualmente 

(agosto de 2014) 
Total *) 219 203 197 
Carreira/categoria 
Técn.Sup (serviço 
social)  

2 1  1 

Assist.Técn (turismo) 2 1 1 
 
*) Inclui 24 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Ação Educativa) contratados pela Câmara a 
prestar serviço nas escolas do 1º ciclo. 
 
Demostração de que os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento municipal 
conforme informação de cabimento anexa (anexo 2).” 
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Apreciado o pedido, e não se verificando qualquer pedido de esclarecimento, foi a mesmo 
submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade e nominalmente pela Assembleia 
Municipal. 

  4º. - Projeto de regulamento da atividade de comércio a retalho não sedentária exercida 
por feirantes e vendedores ambulantes, e regime aplicável às feiras e aos recintos onde 
estas se realizam: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o projeto de regulamento acima 
referido, decorrido o período de apreciação pública, nos termos do artigo 117º. e 118º. do Código 
do Procedimento Administrativo sem que tenham sido apresentadas quaisquer sugestões ou 
observações ao mesmo documento, conforme decisão tomada pelo executivo municipal na sua 
reunião realizada no dia 1 do corrente mês. 
 
Dada a palavra à Assembleia interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho manifestando o seu 
desconhecimento quanto às alterações contidas nesta proposta de regulamento em relação ao 
que está ainda em vigor, perguntando se o mesmo resulta da aplicação de um novo regime 
jurídico. 
 
Manifestou, igualmente, a sua preocupação sobre a limpeza do espaço após a atividade das 
feiras e mercados, uma vez que este regulamento aponta para a obrigação dos feirantes 
procederam a essa limpeza e, sendo obrigação da Autarquia fiscalizar essa mesma atividade, 
questionou até que ponto essa fiscalização será realmente eficaz no sentido de ser dado o 
efetivo cumprimento da mesma limpeza. 
 
Referiu-se depois ao pagamento das taxas de ocupação de lugares no mesmo recinto, uma vez 
que verifica que a ocupação vai para além do mesmo, para espaços adjacentes, por vezes em 
zonas privilegiadas. Referiu que, segundo consta, injustamente, não se procede à cobrança de 
quaisquer taxas pela ocupação desses espaços, reconhecendo contudo que cingindo-se a 
realização da feira apenas ao espaço que lhe está propriamente destinado, a mesma se 
desvirtuaria e deixaria de ter a sua particularidade. 
 
Manifestou o Sr. Vogal Artur Lagartinho a sua dúvida quanto à capacidade deste regulamento 
poder responder a estas questões que, em sua opinião, são preocupantes. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, lembrou 
que a primeira questão colocada pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho estava contemplada no 
regulamento, mas poderá sim verificar-se alguma dificuldade na sua implementação, quer na 
fiscalização quer na fixação de eventuais sanções aos possíveis infratores. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, começou o mesmo por lembrar que o regulamento 
em apreciação surge na sequência da publicação da Lei nº.27/2013, de 12 de Abril, que 
transcreve para a lei nacional um conjunto de diretrizes europeias, e cujo título é, em sua 
opinião, bastante pomposo e difícil de repetir, ao invés do anterior, denominado apenas 
“regulamento de feiras e mercados”.  
 
Afirmou o Sr. Presidente da Câmara que muitas das diretrizes em causa não se aplicam e não 
vão poder aplicar-se às feiras tradicionais, assim como a restante maioria das outras feiras 
realizadas neste país, a não ser aquelas diretrizes que a Autarquia seja mesmo obrigada a 
cumprir. 
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Quanto às preocupações manifestadas pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho, afirmou o Sr. Presidente 
que as partilhava e que têm a ver com um trabalho que tem sido feito pelo menos desde o ano 
de 2003, quando se iniciou a reorganização da feira de Outubro, após a conclusão dos trabalhos 
naquele recinto. 
 
Adiantou que tem havido a preocupação de sensibilizar os feirantes e os visitantes para 
manterem a limpeza daquele espaço, assim como proceder-se com maior rapidez à remoção 
dos lixos por parte dos serviços municipais, o que tem vindo a verificar-se principalmente após a 
realização dos mercados mensais. Reconheceu, contudo, que há que continuar a sensibilizar as 
pessoas para terem atitudes mais corretas no aspeto de manutenção da limpeza do espaço em 
causa, para que um dia a situação seja completamente diferente. 
Lembrou o Sr. Presidente que, apesar de tudo, espera que continuem a haver feiras e mercados 
pois, em sua opinião, o risco maior do que os lixos que os mesmos produzem, será o seu 
desaparecimento através da implementação de regulamentos desta natureza e que, em, sua 
opinião “aplicados à letra é, na prática, passar atestados de óbito às feiras e mercados”. 
 
Quanto à ocupação de espaços exteriores ao recinto, na feira de Outubro, informou que se trata 
de um assunto que se coloca há muito tempo pela necessidade de ter que extravasar aquele 
espaço, mas, em sua opinião, seria muito mau se a feira de Outubro se cingisse apenas ao 
espaço propriamente dito. 
 
Opinou o Sr. Presidente que essa ocupação tem vindo a ser feita com determinadas regras, que 
ano após ano têm vindo a ser enraizadas, e lembrou que de há dois anos a esta parte, começou 
a estender-se a cobrança de terrado às ruas adjacentes ao recinto da feira, esperando, por isso, 
que na próxima feira de Outubro essa cobrança se estenda a todos os feirantes que ocupem 
esses espaços. 
 
Adiantou que para além da obrigação do pagamento desta ocupação, foi igualmente proibido, a 
quem tivesse espaço reservado dentro do recinto da feira, de poder fazê-lo lá fora ou então 
considerar-se como duas ocupações e proceder aos respetivos pagamentos, reconhecendo 
contudo quanto é difícil fazer essa mesma cobrança, assim como incutir nos feirantes o aspeto 
da limpeza. 
 
Lembrou igualmente o Sr. Presidente que há determinadas regras que foram criadas e dirigidas 
especificamente à feira de Outubro, mais eficazes do que este regulamento em apreciação, as 
quais estão a ser cumpridas, procurando através das mesmas não quebrar a vitalidade da feira, 
e que já estão de alguma forma enraizadas junto dos feirantes. 
 
Quanto à ocupação dos espaços, frisou o Sr. Presidente que os serviços iam, mais uma vez, 
obrigar a quem tem terrado dentro do recinto da feira, e pretenda instalar-se fora do mesmo, não 
abandone o primeiro lugar ocupado para evitar a existência de espaços despovoados dentro do 
recinto. Lembrou, porém que há, por tradição, determinados espaços ocupados por famílias de 
etnia cigana e mesmo que cedidos a outros feirantes, na eventualidade de estarem vagos, estes 
não os ocupam com receio de retaliações por parte dessas famílias, e daí concluir que há que 
interiorizar todo um conjunto de ações e tentar orientá-los no bom sentido e acabar com essas 
práticas, nitidamente negativas, através de uma grande sensibilidade para gerir todos estes 
interesses que são complicados. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de regulamento em apreciação submetida a 
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
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5º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre 
        Imóveis, em 2015: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta formulada pelo 
executivo municipal, conforme decisão tomada na sua reunião realizada no dia 27 de Agosto 
último: 
 
“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças 
desta Câmara Municipal, que anexo, e nos termos do nº.5 do artigo 112º do Código do IMI, as 
taxas a aplicar em cada ano situam-se dentro do intervalo previsto na alínea c) do nº.1, do 
mesmo artigo que é de 0,3% a 0,5% (redação da lei nº.83-C/2013- 31/12) proponho que ao abrigo 
daquela disposição legal a taxa a aplicar no ano de 2015 seja de 0,3%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a decisão para que a 
mesma, nos termos da alínea d) do nº.1 do art.º 25º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, 
autorize a fixação da referida taxa.” 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta formulada pelo executivo submetida a votação, 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
6º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento de derrama sobre o IRC, em 2015: 
 
“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças 
desta Câmara Municipal, que anexo, e considerando-se a necessidade de o município reforçar a 
sua capacidade financeira tendo em vista o conjunto de investimentos em PPI, particularmente 
os co-financiados parcialmente pelos fundos comunitários. 
 
Proponho, que ao abrigo do disposto no nº.1 do artigo 18º. da Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, 
seja lançada para o ano de 2015 uma derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou superior a 150.000 €, 
e a criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios inferior a 150.000 €. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea d) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, autorize o 
lançamento de derramas.” 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos 
opinando, mais uma vez, que todas as empresas deviam contribuir, por uma questão de ética, 
para o bem comum, de acordo com as suas capacidades, e que, por isso, não deviam haver 
isenções como tem sido proposto nos últimos anos. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Artur Lagartinho manifestando opinião idêntica à do Sr. Vogal 
Carlos Ramos, pois também é contra o “imposto zero”, a não ser devidamente fundamentado e 
em determinadas circunstâncias que o justifiquem, assim como também é contra a regra, aqui 
criada, ao fixar um limite de 150.000 € de volume de negócios das empresas, uma vez que ter 
esse valor de negócios não traduz o eventual lucro ou prejuízo que essa mesma empresa tenha 
resultante da sua atividade. Referiu assim que esta bitola devia cingir-se não ao volume de 
negócios mas em função do lucro obtido, e perante a dúvida da sua implementação em termos 
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fiscais sugeriu que no próximo ano se encontrasse uma solução diferente daquela que agora é 
proposta. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que, relativamente a esta matéria, a lei faculta apenas 
isentar ou fixar uma taxa até ao montante do que é proposto, e não qualquer outra. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho manifestou-se assim contra a lei que, em sua opinião, é injusta e 
devia ser alterada. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrando que esta matéria tem vindo a ser discutida 
de há três anos a esta parte, quanto ao criar diferenciações entre contribuintes. Adiantou que o 
que estava em causa não era um imposto, mas sim uma parte que a Câmara pode receber de 
um imposto que é pago. Adiantou que trata-se, portanto, da fixação de uma taxa sobre esse 
mesmo imposto, sendo sua opinião que o espirito da lei vai no sentido de permitir às empresas 
criarem alguma diferenciação e algum estímulo à fixação ou mesmo, para aquelas que já 
laboram na área do município, lhes permitir ter um maior desafogo, principalmente às pequenas 
e médias empresas, que têm tido grandes dificuldades na sua atividade diária. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que quanto foi fixado este limite de volume negócios, para fixação da 
taxa, conforme proposto pelo Partido Socialista, pensou-se que o mesmo seria um valor razoável 
e equilibrado para a maior parte das empresas de pequena dimensão que lutam com algumas 
dificuldades, dando-lhes assim algum estímulo, através desta fórmula, embora reconheça que 
não é uma questão significativa em termos monetários, mas sim uma questão moral no sentido 
de não castigá-las mais do que a Administração Central já faz. 
 
A seguir interveio a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio considerando ser injusto o facto de uma 
empresa que tenha como volume de negócios igual ou superior a 150.000 € esteja isenta da taxa 
da derrama enquanto outra que tenha, por exemplo de 149.999,00 €, esse mesmo volume, fique 
isenta. 
 
Lembrou o facto de haver empresas cujo volume de negócio dá lugar ao pagamento da respetiva 
derrama por ascender os 150.000 €, mas cujo lucro não lhes pertence, mas sim a outros, e que 
não ficam em Castro Verde, dando lugar assim a uma injustiça para essa empresa, uma vez que 
existe um pagamento de derrama repetido, uma neste concelho pelo dito intermediário e outra 
pela empresa que terá a grande margem de lucro final. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Jorge Monteiro perguntando se havia alguma noção quanto ao valor 
envolvido nesta isenção proposta, isto é o que a Autarquia deixará de receber. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que tem registado o número de empresas abrangidas 
assim como o número de negócios praticados pelas mesmas, em termos globais, afirmando 
contudo que o mesmo valor não dava para dividir e fazer a respetiva média, e daí não ser nada 
conclusivo, apesar de, por lei, a administração das finanças ser obrigada a facultar às autarquias 
a listagem do número de empresas e respetivos volumes de negócios, só no final do mês de 
Agosto do corrente ano, esta publicou os dados relativamente ao ano de 2013. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre questionando se não havia a possibilidade de comparar 
o que a Câmara recebia antes da existência das atuais taxas e a anterior, tendo em conta a 
existência destas taxas diferenciadas de há dois anos a esta parte. 
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O Sr. Presidente da Câmara, na posse desses dados, informou que, no ano de 2011, a Câmara 
Municipal recebeu receita proveniente de derrama no montante de 3.213,165,90 €; no ano de 
2012 recebeu 2.203.119,20 €, portanto antes da isenção autorizada e novamente proposta nesta 
sessão, e no ano seguinte, já com esta isenção, recebeu 1.991.726,14 €, e informou que é 
espectável que no ano de 2014 essa receita ascenda aos 750.000 €. 
 
Opinou o Sr. Vogal Filipe Mestre que é possível calcular os montantes a receber referente à 
derrama, através da publicação dos resultados das empresas, nomeadamente os da empresa 
Somincor, conforme é declarada pela mesma, tendo em conta que é esta que paga o grosso do 
total do montante pago às finanças, e fazendo a comparação com os municípios vizinhos pode 
concluir-se o que é que se recebe de derrama. 
O Sr. Presidente informou que sabia o que os concelhos vizinhos recebiam mas não sabia é o 
que a Somincor paga de IRC. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével, José de Brito Martins, afirmando que, para além destes valores, 
recebidos, importava saber qual o eventual desenvolvimento do tecido empresarial resultante 
desta isenção e se foram criados novos postos de trabalho através da mesma isenção, uma vez 
que, apesar de a mesma, não vê um desenvolvimento das empresas e a consequente criação de 
novos postos de trabalho, quando, em sua opinião, o espirito da mesma isenção seria dar um 
estímulo às empresas nesse sentido. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos lembrando que são as grandes empresas que 
funcionam a nível internacional, como é o caso da Somincor, que beneficiam de grandes 
benefícios e de isenções fiscais a nível da administração central, mas que não são do 
conhecimento corrente mas somente de quem está dentro das coisas. 
 
Usou da palavra depois o Sr. 1º. Secretário, João Branco, que a propósito do proferido pelo Sr. 
Vogal Carlos Ramos, deu como exemplo o novo acordo  celebrado entre o Estado e a Somincor 
que é confidencial e que se desconhece totalmente o que foi acordado, nomeadamente em 
termos de benefícios fiscais. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre corroborando em parte com o que foi proferido pelo Vogal José de 
Brito, opinou que as isenções deviam ter contrapartidas por parte das empresas, mas tendo em 
conta, que os valores em questão são de certa forma pequenos para as empresas, não tendo 
por isso significado ao ponto de financiarem a criação de postos de trabalho. Afirmou ainda, que 
essa área da criação de postos de trabalhos não será da competência da Câmara Municipal mas 
sim ao nível da administração central estimulando a economia e o correspondente crescimento 
económico. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de lançamento de derrama sobre o IRC, em 2015, 
submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. 
Vogais Carlos Ramos e Artur Lagartinho. 
 
  7º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 
         2015: 
 
“A Lei 73/2013, de 3 de Setembro, estabelece no art.º 25º, alínea c), que os Municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS, determinada nos termos do 
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artigo 26º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
calculada sobre a coleta liquida das deduções previstas no nº.1 do artigo 78º. do Código do IRS. 
 
Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças 
desta Câmara Municipal, proponho que ao abrigo do referido artigo seja fixada para o ano de 
2015, a taxa de 5%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea e) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, se pronuncie.” 
 
Posto isto, apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte proposta, subscrita pelos restantes 
Vogais do Partido Socialista, procedendo em seguida à sua leitura. 
 
“Tendo em conta a fortíssima austeridade imposta pelo atual Governo assente na continuidade 
das políticas insensíveis e ultraliberais que, de um modo geral, têm penalizado muito as famílias 
portuguesas, consideramos que cabe aos Municípios agir em contraciclo e, desse modo, 
procurar, dentro dos meios que estão ao seu alcance, aliviar a carga fiscal dos cidadãos. 
 
Nesse sentido, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Castro Verde, 
propõem a fixação em 2% da participação variável em IRS dos sujeitos passíveis com domicílio 
fiscal na área do município dos rendimentos relativos ao ano de 2014 a que o Município tem 
direito. 
Os eleitos do Partido Socialista entendem que, deste modo, o Município dá um sinal concreto de 
forte sensibilidade social e política, contribuindo objetivamente para diminuir a carga fiscal sobre 
as famílias do concelho de Castro Verde, nomeadamente aquelas que foram gravemente 
atingidas pelo brutal aumento de impostos determinado pelo Governo PSD/CDS”. 
 
Posto isto, submeteu a Srª. Presidente o assunto à consideração da Assembleia, tendo usado da 
palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre que começou por afirmar que o Município recebeu no ano 
transato cerca de 235.000 € relativos à comparticipação no IRS, valor esse de imediato corrigido 
pelo Sr. Presidente que informou que de facto foram 241.980 €. 
 
Referiu-se o mesmo Vogal, às diferentes participações das taxas no IRS existentes a nível 
nacional, desde a taxa zero até à máxima de 5%, e aos valores que essas taxas podem implicar 
em cada família. 
 
Adiantou que não era através da taxa proposta pelo Partido Socialista que iria enriquecer as 
pessoas, mas sim dar um sinal de estar ao seu lado, no sentido de aliviar, de certo modo, a 
carga fiscal que tem sido brutalmente aumentada a todas as famílias. 
 
Interveio a seguir o Vogal José de Brito Martins, informando, a propósito de baixar este imposto, 
que tinha visto na televisão uma entrevista com os candidatos a primeiro-ministro e secretário 
geral do Partido Socialista, em que o entrevistador perguntou aos mesmos se baixariam os 
impostos em caso de eleição e nenhum deles se comprometeu nesse sentido, afirmando, por 
isso, ser um contrassenso a proposta apresentada pelo Partido Socialista a nível local. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara que confirmou o que está previsto, nesta matéria, 
para esta Autarquia, em Orçamento de Estado, e informou que todas as Câmaras Municipais do 
distrito de Beja, as quais seis são lideradas pela CDU, seis pelo PS e uma pelo PSD, fixaram em 
2013 esta participação em 5%; no distrito de Évora, à exceção de vila Viçosa que fixou em 4%, 
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fixaram igual percentagem, no distrito de Faro, de Setúbal e de Portalegre, a taxa foi variável 
mas na maioria das autarquias foi fixada em 4%. Afirmou ainda que, naturalmente, desconhecia, 
quais os valores que as Assembleias Municipais irão fixar para o ano de 2015. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho questionando qual o valor efetivo que a Autarquia 
recebeu na sua participação no IRS. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que a Autarquia recebe uma percentagem do IRS 
cobrado no concelho de Castro Verde, percentagem esta que é fixada a partir do que todos os 
munícipes pagam de IRS, através de uma fórmula que é feita, por alguém a nível da 
administração central, e que ainda não conseguiu saber onde através da mesma é encontrado 
um determinado valor que, no ano corrente, ascende a 286.514 €. 
Adiantou, assim, que se a Assembleia fixasse a taxa de participação apenas em 0% significaria 
reduzir a mesma participação em menos cerca de 14.000 €, valor este que não seria cobrado ao 
conjunto dos agregados familiares do concelho. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho lembrando que o aumento brutal destes impostos 
não foi por culpa das autarquias, no caso da nossa que também foi castigada na redução da sua 
autonomia, e daí ser de opinião de que não faz sentido que quem é também castigado, venha a 
não usar a facultade que a lei lhe permite para auferir os 5% na participação no IRS, que tendo 
em conta os valores em causa, tal isenção apenas serviria para eventualmente tal noticia vir 
propagandeada nos jornais ou rádios como uma “grande redução de impostos”. 
 
Usou da palavra em seguida o Sr. Vogal Filipe Mestre, a propósito de baixar os impostos, 
afirmou que ficaria admirado se algum candidato a tomar conta do Pais, viesse anunciar, como 
pessoa séria, que seria capaz de baixar os impostos, e dúvida que haja alguém que saiba 
concretamente como é que o Pais está em termos financeiros. 
 
Não havendo mais intervenções, foram ambas as propostas submetidas a votação, tendo a 
apresentada pela executivo municipal, fixando em 5% a taxa de participação no IRS, sido 
aprovada por maioria, com 4 votos contra dos Vogais do Partido Socialista, uma abstenção da 
Vogal Cesaltina Basílio e onze votos favoráveis dos restantes Vogais da CDU, e a proposta 
apresentada pelos Vogais do Partido Socialista, sido rejeitada com 4 votos favoráveis dos 
proponentes, onze votos contra e abstenções dos Vogais Artur Lagartinho e Maria Cesaltina 
Basílio. 
 
Justificou o Sr. Vogal Artur Lagartinho a sua abstenção por não concordar com o método de 
votação efetuado. 
 
Apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte declaração de voto: 
 
“Declaração de voto 
 
Ao apresentarem a proposta para reduzir para 2% o valor do IRS de 2014 que vai ser pago pelos 
cidadãos residentes no concelho de Castro Verde, os eleitos do Partido Socialista pretendiam 
que o Município desse um sinal concreto de sensibilidade social e política, contribuindo 
objetivamente para diminuir a carga fiscal que atinge as famílias de Castro Verde, 
nomeadamente as que foram muito afetadas pelo brutal aumento de impostos decidido pelo 
Governo PSD/CDS. 
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Infelizmente, a mesma CDU que critica o Governo de direita por aumentar impostos e defende 
um alívio da carga fiscal, quando tem oportunidade de o fazer, como neste caso, não só rejeita a 
proposta do PS para baixar os valores como impõe a cobrança do valor máximo que é possível 
(5%). 
 
Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Castro Verde condenam com 
energia esta posição incompreensível e confiam que a população do nosso concelho percebe 
cada vez melhor a CDU, que em muitas áreas, apregoa uma coisa mas faz outra completamente 
diferente.” 
 
  8º - 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 21 de Junho a 2 de Setembro do ano corrente. 
 
  9º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio a Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira 
procedendo à leitura de uma carta feita em conjunto com os seus filhos, dirigida ao Sr. 
Presidente da Câmara, através da qual alertam para a necessidade de colocação de 
passadeiras e lombas, na Rua de Almodôvar, em Castro Verde, onde habitam, para evitar a 
circulação de viaturas em alta velocidade que ali se verifica, com os consequentes perigos para 
os peões, nomeadamente as crianças que ali residentes. 
 
Acrescentou a Srª. Vogal que esta carta surge no sentido do alerta que já foi feito quanto ao 
facto da Rua de Almodôvar ter, no sentido descendente, uma última passadeira para peões junto 
do antigo “café varanda” e até ao final de todo o seu troço não possuir qualquer obstáculo que 
evite a circulação de viaturas em alta velocidade. 
 
Lembrou a mesma Vogal que aquando da última campanha eleitoral havia aproveitado para 
pedir junto do atual Presidente da Câmara, a colocação de um ecoponto, o que veio a verificar-
se, a colocação de umas lombas e passadeiras, assim como a colocação de sinalização 
substituindo a de estrada com prioridade pela de stop, para quem desce a Rua dos Ciprestes. 
 
A propósito da referida sinalização de estrada com prioridade, opinou a mesma Vogal que devia 
ser substituído por um sinal de stop, a fim de obrigar os condutores a olharem quer para a direita 
quer para a esquerda quando entram na referida Rua de Almodôvar. 
 
Interveio a seguir o Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Sr. António 
Jerónimo, manifestando a sua preocupação quanto à situação das obras no IP2, face à 
aproximação do Inverno, e questionou o Sr. Presidente da Câmara se tinha alguma informação 
acerca do atraso do prometido reinício das mesmas, no passado mês de Julho. 
 
Agradeceu o mesmo Vogal à Câmara Municipal o esforço que fez ao responder ao seu pedido 
para proceder à limpeza das bermas na caminho paralelo existente no IP2, entre o nó sul e o 
norte, na vila de Entradas, apesar daquela limpeza não ser da sua responsabilidade mas sim da 
concessionária Estradas da Planície. 
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A seguir interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre corroborando o pedido formulado pela Srª. Vogal 
Maria das Luz Pereira quanto à colocação de passadeira, lombas e sinalização vertical na Rua 
de Almodôvar para controlar a velocidade de viaturas naquela via, lembrando que também já 
foram apresentadas duas propostas sobre o mesmo assunto pelos Srs. Vereadores do Partido 
Socialista no Órgão executivo, e solicitando por isso que a Câmara estude o assunto e resolva 
de vez o problema ali existente. 
 
Alertou o mesmo Vogal para um problema que constata, principalmente no período do Verão, 
junto dos ecopontos existentes nas imediações da rotunda da Rua da Esteva, em Castro Verde, 
resultante da colocação de determinados lixos que provocam a existência de um imenso número 
de formigas junto dos mesmos ecopontos e que dificultam a colocação de outros lixos por parte 
dos utentes, e daí sugerir uma limpeza periódica em toda aquela zona. 
 
Interveio em seguida a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio alertando para o problema do mau 
cheiro proveniente das caixas de visita dos esgotos que continuam a verificar-se na Rua 
Francisco Galrito, em Castro Verde, apesar de a Câmara já ter procurado resolver o problema. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Rui Matos, questionando se não havia nas zonas mais 
residenciais, onde as crianças andam mais livremente, um limite de velocidade até 30 km/hora, 
pelo que sugeriu a implementação dessa medida. Deu como exemplo a zona onde habita, na Av. 
de Lisboa, onde na maioria das vezes, as viaturas circulam com velocidades que rondam por 
vezes os 70 km/hora, por isso, entende que a fiscalização da GNR devia acentuar-se, sendo sua 
opinião, que o limite de velocidade devia, em determinadas zonas residenciais de Castro Verde 
onde há mais movimento de peões, passar dos 50 para os 30 km/hora. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, este afirmou que registou todos os comentários e 
recomendações que lhe foram feitas e quanto à carta da Srª. Vogal Maria da Luz Pereira 
informou que se lhe a mesma lhe está dirigida deverá ser-lhe enviada. 
 
Quanto às interpelações sobre as obras do IP2 adiantou que tinha algumas informações sobre 
as obras do IP8, e lembrou que, esgotado o prazo anunciado pelo Governo para o reinício das 
mesmas, houve um conjunto de iniciativas por parte das Autarquias, nomeadamente ao nível da 
CIMBAL, que questionou as razões de não se vislumbrar em obra nenhum andamento quanto ao 
recomeço ou preparação do mesmo reinício. 
 
Adiantou que, no passado mês de Agosto, as Estradas de Portugal, responderam à CIMBAL e 
do qual teve conhecimento e posse do respetivo oficio que leu na integra e que a seguir se 
transcreve: 
 
“Relativamente ao assunto em epígrafe informo V Exª. que, em 20 de Maio 2014, foi alcançado 
um acordo entre a Comissão de Negociação de Parcerias Público Privadas Rodoviárias e a 
subconcessionária  do Baixo Alentejo. O acordo prossupõe a conclusão dos trabalhos 
conhecidos mas a sua concretização depende da obtenção pela subconcessionária em tempo 
útil das autorizações necessárias designadamente das entidades financiadoras pelo que a 
Comissão de Renegociação e a Subconcessionária renovam o seu empenho na conclusão do 
processo negocial envidando os seus maiores esforços o sentido de assinar a curto prazo o 
contrato alterado. De salientar que o referido contrato ainda terá de ser visado pelo Tribunal de 
Contas. As obras deverão estar concluídas até 2016, sendo necessária a aprovação de um 
programa de trabalhos por detalhe por lance o que ainda decorre no âmbito desta renegociação.” 
 



18/19 
Sessão da AMCV de 9.9.2014 

 

Referiu o Sr. Presidente que como dá para perceber através deste ofício, para além de confirmar 
a mentira anunciada, pelo atual Governo, nas vésperas das eleições para o Parlamento 
Europeu, de que as obras iam ser reiniciadas até ao final de Junho, anuncia agora que não será 
em 2014 e nem mesmo em 2015, referindo contudo que as mesmas obras deverão estar 
concluídas até 2016, condicionado todavia à aprovação de um programa de trabalhos por 
detalhe por lance. Concluiu assim o Sr. Presidente que perante o exposto nem os próprios que 
fixam estes prazos, acreditam nos mesmos.  
 
Informou ainda o Sr. Presidente que para além das démarches feitas pelas Autarquias, através 
da CIMBAL, também o Grupo Parlamentar do Partido Comunista colocou pelo menos duas 
questões sobre o assunto junto do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas de Transportes e 
Comunicações e que até à data não houve resposta. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal António Jerónimo alertando para a necessidade urgente de 
proceder à demarcação da ponte sobre a Ribeira de Cobres, na estrada Entradas - São Marcos 
da Ataboeira, atendendo à fraca visibilidade da mesma durante a noite, assim como a colocação 
de uma bitola marcando o nível da água da respetiva ribeira para que utilizadores daquela via 
tenham uma perceção real do nível da água quando atravessam a mesma ponte submersível. 
 
Tendo em atenção o número de pessoas que utilizam aquela estrada, nomeadamente vindas do 
concelho de Aljustrel, aconselhou ainda o mesmo Vogal para a necessidade de colocação de 
sinalização na saída de Entradas e de São Marcos informando a existência de ponte 
eventualmente submersível no período do Inverno. 
 
10º - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público presente interveio em primeiro lugar o Sr. António Sebastião do 
Espirito Santo que alertou para a necessidade de corrigir a colocação da sinalização existente na 
rotunda do recinto da feira, orientando o sentido de tráfego para norte, uma vez que a existente 
induz os automobilistas em erro que inadvertidamente entram na Rua do Moinho ao invés de 
seguirem para a Rua Morais Sarmento. 
 
Aconselhou o mesmo cidadão para a necessidade da colocação de uma abertura no separador 
existente junto ao Estádio Municipal para permitir a entrada de viaturas diretamente para a Rua 
Manuel da Fonseca, em vez da utilização da saída do parque de estacionamento existente mais 
à frente. 
 
Interveio depois o Sr. António Francisco Caetano Baião, criticando a falta de pintura dos locais 
de estacionamento de viaturas na Praceta de São Pedro, em Castro Verde, enquanto no mesmo 
local foi estabelecido recentemente um estacionamento destinado a deficientes, devidamente 
pintado, e daí estranhar que, na sequência do que já tinha alvitrado junto do Sr. Vereador 
António João Colaço, os serviços não tenham aproveitado a ocasião para procederem à 
marcação dos restantes lugares, cuja pintura está apagada. 
 
Lamentou o mesmo cidadão que a Câmara Municipal volte a fixar em 5% a sua taxa de 
participação no IRS face às verbas que tem recebido proveniente da derrama, afirmando, por 
isso, que não se tratava dos munícipes receberem mais ou menos mas sim uma questão de 
atitude conforme foi alvitrado pela bancada do Partido Socialista, indo assim, em sua opinião, ao 
encontro do que defende para bem do povo. 
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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. 
 
 
 
 


