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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
 
Nº.6/2014 
 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois 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, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, 
Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, em substituição de Maria Cesaltina da Cruz Mendes 
Basílio, por não poder estar presente nesta sessão, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, 
Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da Silva, 
que retomou as funções após o período de suspensão, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana 
Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva Matos, Martinho Colaço Valente, em substituição de João 
Miguel Dias Marques Pires, que pediu a suspensão do mandato no período de 1 de Dezembro 
corrente a 30 de Novembro do próximo ano, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do 
Soveral Rodrigues de Sá Gois, por rescisão do mandato de Rui Duarte Moreno Nobre da 
Conceição, e 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. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente, Francisco Duarte, e os Srs. 
Vereadores António João Colaço, Paulo Nascimento e António José de Brito. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão e antes de proceder à leitura do edital que a tornou pública, apresentou cumprimentos e 
desejou um bom trabalho ao Srs. Vogais Martinho Valente, a exercer funções em substituição do 
Sr. Vogal João Miguel Pires que pediu a suspensão do mandato, no período de 1 de Dezembro a 
30 de Novembro do próximo ano, Guilherme Góis, em substituição do Sr. Rui Nobre da 
Conceição que pediu a rescisão do mandato, assim como à Srª. Vogal Maria João Lima que 
reiniciou as suas funções após o período da maternidade. 
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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. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2015. 
 
2º. - Apreciação e votação das propostas dos acordos de execução, contratos 
interadministrativos e acordos de cooperação, a celebrar com as Juntas de Freguesia, no âmbito 
da Lei nº.75/2013. 
           
3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
 
4º. - Apreciação e votação da proposta do pedido de autorização para a realização de despesas, 
logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolonguem por mais de um ano 
civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de alteração à Tabela de Taxas Municipais. 
 
6º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
7º. - Outros assuntos de interesse. 
 
8º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior: 
 
Atendendo a que foi previamente distribuída cópia da ata da sessão anterior, dispensou a Srª. 
Presidente a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação, tendo a Srª. Vogal Maria da Luz 
Mateus Pereira, reparado que a sua intervenção, descrita no ponto 9º. - Outros assuntos de 
interesse - parágrafo 3º, refere que tinha pedido a colocação de sinalização de estrada com 
prioridade na Rua de Almodôvar, no entanto deve referir-se, à sua substituição por um sinal de 
stop uma vez que o mesmo sinal já lá existe, conforme justificou no parágrafo seguinte do 
mesmo ponto da ordem de trabalhos. 
 
Efetuada a correção solicitada e não se verificando quaisquer outras propostas de alteração, a 
Srª Presidente submeteu a ata da sessão à votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, 
com as abstenções dos Vogais João Pedro Dias Aurélio, Maria João Lima Teixeira da Silva, 
Martinho Colaço Valente e Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá Gois, por não terem estado 
presentes na supracitada sessão. 
 
Não participou nesta votação o Sr. Vogal Jorge Manuel Custódio Monteiro por não estar ainda 
presente. 
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Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, do qual destacou o seguinte: 
 
- Carta da Srª. Vogal Maria João Lima Teixeira da Silva, informando da pretensão de retomar as 
suas funções, a partir desta sessão, após o período de maternidade. 
 
- Carta do Sr. Vogal João Miguel Marques Pires pedindo a suspensão do respetivo mandato, por 
motivos de ordem pessoal, no período entre 1 de Dezembro de 2014 e 30 de Novembro de 
2015, e pedindo por isso a respetiva substituição. 
 
- Carta da Srª. Noélia Maria Aurélio, informando que, por razões de natureza pessoal e familiar, 
está impedida de substituir o Sr. Vogal João Miguel Marques Pires nas respetivas funções, no 
período de suspensão solicitado pelo mesmo. 
 
- “E-mail” do Sr. Martinho Colaço Valente, informando que aceita o cargo de Vogal desta 
Assembleia, em substituição do Sr. Vogal João Miguel Marques Pires. 
 
- Moção sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2015, aprovada por unanimidade da 
Câmara Municipal de Castro Verde, na sua reunião realizada no dia 5 de Novembro último. 
 
- Relatório sobre a situação económica e financeira do Município de Castro Verde, relativo ao 1º. 
semestre de 2014, elaborado pela G. Marques - Auditoria e Revisão de Contas, para os efeitos 
do artigo 77º. § 2, al. e) da Lei 73/3013, de 15 de Setembro. 
 
- Nota de imprensa da CIMBAL, congratulando-se com o reconhecimento do Cante Alentejano 
como Património Cultural Imaterial da Humanidade. 
 
- Pergunta feita ao Sr. Primeiro Ministro pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre 
quais as medidas que pensa pôr em prática no sentido de salvaguarda e da promoção do cante 
alentejano, na sequência da inscrição como Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela 
UNESCO, em conformidade com a respetiva Convenção de que Portugal faz parte. 
 
- Circulares da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a realização de 
Conferências sobre o tema “A Organização Territorial do Estado e a Democracia de 
Proximidade”; dando conhecimento de sua resolução relativa à proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2015; e sobre o “Quadro plurianual municipal”. 
 
- Convocatória da Assembleia Distrital de Beja da sessão ordinária a realizar no dia 29 de 
Dezembro. 

Justificação de falta: 
 
No âmbito do expediente recebido deu a 1ª. Secretária conhecimento do pedido de justificação 
de falta solicitada pela Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, solicitando que lhe seja justificada a 
falta à presente sessão, assim como pedindo a sua substituição nos respetivos trabalhos, tendo 
o mesmo sido aceite pela Mesa da Assembleia. 
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Outros assuntos de interesse: 
 
Antes de dar a palavra aos Sr. Vogais, a Srª. Presidente fez o ponto da situação relativamente às 
substituições ocorridas nesta Assembleia, conforme já havia informado no início dos trabalhos, 
lembrando que a lei aponta para que os pedidos de suspensão do mandato e respetivas 
substituições sejam apreciadas na sessão que se realize a seguir aos pedidos apresentados, 
mas, no entanto optou por proceder previamente às respetivas substituições de modo a não 
prejudicar a sua presença já nesta sessão. 
 
Posto isto, colocou a Srª. Presidente o assunto à consideração da Assembleia, tendo o Sr. Vogal 
Filipe Mestre se congratulado, com a presença do Vogal do PSD, Sr. Guilherme Gois, lembrando 
que o mesmo é sucessor de um dos primeiros representantes do PSD neste Órgão, o Sr. Vítor 
Prazeres do Soveral Rodrigues, e que o mesmo irá certamente fazer um excelente trabalho, 
afirmando contudo, sem desprimor dos restantes vogais que iniciaram agora funções. 
 
Em seguida deu o 1º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, conhecimento da entrega de uma 
proposta de moção subscrita pelos eleitos do Partido Socialista e uma outra pelos eleitos da 
CDU em que se congratulam com a decisão tomada pela UNESCO ao classificar o Cante 
Alentejano como Património Imaterial da Humanidade, conforme abaixo descrito, sendo que os 
Vogais da CDU propõem uma moção conjunta, da mesma forma como foi decidido na reunião da 
Câmara Municipal. 
 
Posto isto foi feita a leitura da moção apresentada pelos eleitos do PS: 

 
“MOÇÃO DE LOUVOR 

 
Ao Cante Alentejano e aos Grupos Corais 

do Concelho de Castro Verde 
 

O Cante Alentejano foi classificado como património cultural e imaterial da Humanidade pela 
UNESCO, na reunião da sua Assembleia Geral realizada em Paris (França) no passado dia 26 
de Novembro de 2014. 
A decisão não podia ser mais importante e positiva para uma tradição ancestral e muito rica na 
expressão da identidade da nossa terra. Trata-se, de facto, de um reconhecimento que 
engrandece e orgulha largamente os alentejanos, mas também todos os portugueses. 
Há, deste modo, um povo inteiro que está de parabéns! Esta é, sem margem para dúvidas, uma 
vitória do Alentejo e de todos os alentejanos sem excepções. 
 
Por outro lado, esta classificação representa, sobretudo, um marco histórico na vida dos grupos 
corais e dos cantadores, que são por excelência os fiéis detentores e transmissores deste nosso 
património. 
 
No caso do concelho de Castro Verde, honra-nos e orgulha-nos que expressão do cante seja tão 
bem interpretada e divulgada pelas vozes de “Os Carapinhas (Castro Verde), “As Ceifeiras” 
(Entradas), “As Atabuas” (S. Marcos da Atabueira), “As Papoilas” (A-do-Corvo), “Os 
Ganhões” (Castro Verde), “As Camponesas” (Castro Verde), “Os Cardadores” (Sete) e “As 
Vozes de Casével”.  
 
É na essência destes grupos corais e das pessoas que os compõem que está a verdadeira alma 
e saber da nossa tradição. Por isso, neste momento de justa celebração, mas também de novos 
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desafios e responsabilidades para o futuro do cante, os eleitos do PS na Assembleia Municipal 
de Castro Verde propõem que seja aprovada uma MOÇÃO DE LOUVOR ao cante alentejano e a 
todos os grupos corais do nosso concelho.” 
 
Em seguida procedeu à leitura da proposta apresentada pelos eleitos da CDU já incorporando o 
5º.parágrafo da proposta apresentada pelos eleitos do Partido Socialista, ficando assim como 
proposta final e conjunta a seguinte moção: 
 
Na sequência do proposto pelo Sr. Vogal Filipe Mestre foi a proposta final subscrita por todos os 
presentes para que fosse votada por aclamação, o que se verificou por consenso e votação 
unânime. 
 

“Moção de Louvor 
Classificação do Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade 

 
Na Assembleia da 9ª Sessão do Comité Intergovernamental de Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial da UNESCO realizada no passado dia 27 de novembro de 2014, foi votado, por 
unanimidade, a inclusão do Cante Alentejano na Lista do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade.  
 
A decisão, que destacou a candidatura exemplar apresentada por Portugal, vem transformar-se 
numa das mais importantes iniciativas jamais realizadas para a salvaguarda, promoção e 
valorização da cultura alentejana e da sua mais importante forma de expressão musical. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Castro Verde, em sessão ordinária realizada no dia 17 de 
Dezembro, deliberou, por unanimidade e aclamação, congratular-se pela decisão da UNESCO e 
transmitir um particular agradecimento a: 
 

a) toda a equipa que integrou o processo de construção da candidatura e a promoveu; 
 

b) todas as associações de cante envolvidas na dinamização do cante alentejano; 
 

c) todos aqueles que, de uma forma ou outra, seja formal ou informalmente, têm 
investido o seu tempo no processo de transmissão geracional do cante alentejano, 
fazendo dele um elemento essencial para a valorização da nossa cultura e para a 
construção da realidade cultural que nos identifica enquanto comunidade ímpar. 

 
d) todos os cantadores que integram ou integraram os grupos corais do Concelho - “Os 
Carapinhas” (Castro Verde), “As Ceifeiras” (Entradas), “As Atabuas” (S. Marcos da 
Ataboeira), “As Papoilas” (A-do-Corvo), “Os Ganhões” (Castro Verde), “As Camponesas” 
(Castro Verde), “Os Cardadores” (Sete) e “As Vozes de Casével” - pelo seu empenho na 
dignificação, valorização e promoção do cante alentejano.” 

 
Apreciado o assunto, o Sr. Vogal Filipe Mestre propôs que a proposta final fosse subscrita por 
todas as forças políticas presentes nesta Assembleia e que fosse votada por aclamação, o que 
se verificou por consenso e votação unânime. 
 
 
 



6/17 
Sessão da AM de 17.12.2014 

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. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 
2015. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal, as propostas das Opções do 
Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2015, na sequência da deliberação do executivo 
municipal, tomada na sua reunião realizada no dia 29 de Outubro do ano corrente. 
 
Aberta a discussão, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que havia participado 
ativamente na discussão prévia destes documentos e que acompanhou a sua discussão no 
órgão do executivo, em que o Partido Socialista apresentou algumas propostas, e daí entender a 
abstenção de discutir estes documentos, face a posição assumida no mesmo órgão executivo 
pelo que os seus Vogais, nesta Assembleia, vão tomar posição semelhante, uma vez que se 
trata de uma discussão mais técnica e não sobre opções politicas que são diferentes das do 
Partido Socialista, reconhecendo contudo a legitimidade da CDU para as propostas 
apresentadas, assim com a legitimidade do Partido Socialista de discordar de determinadas 
opções da CDU. 
 
Não havendo mais intervenções, foram as propostas das opções do Plano e Orçamento 
Municipais, submetidas a votação, separadamente, tendo as mesmas sido aprovadas por 
maioria, com 13 votos favoráveis dos Vogais da CDU, 5 abstenções dos Vogais do PS e 1 
abstenção do Vogal do PSD. 
 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas Correntes: 
10.187,824 €; Receitas de Capital: 1.612.176 €; Total Geral das Receitas: 11.800,000 €; 
Despesas Correntes: 7.808,108 €; Despesas de Capital; 3.991,892 €; Total Geral das Despesas: 
11.800,000 €. 
 
Apresentou em seguida o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte declaração de voto: 
 
“Declaração de Voto 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015 
 
Há cerca de um ano, no período de discussão e aprovação das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento de 2014, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde acusou o 
Partido Socialista de não apresentar propostas “novas, realistas e construtivas”. Passado um 
ano, o mesmo Presidente da Câmara, perante as propostas “novas, realistas e construtivas”, 
mas sobretudo sérias e muito necessárias para o concelho apresentadas pelos eleitos do PS, 
recusou-as completamente.  
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Importa destacar que as nossas propostas foram construídas com responsabilidade e sentido 
público. E a sua sustentação foi baseada nos contributos recolhidos em vários contactos formais 
e informais com as pessoas e as instituições do nosso concelho. 
Pelo que se constata, este trabalho nada vale para um Presidente de Câmara que sempre 
criticou e acusou o PS de não apresentar propostas para as Opções do Plano. No momento em 
que recebe as nossas propostas muito concretas, desvaloriza-as e recusa-as como se fossem 
absolutamente dispensáveis. 
 
É bom que se saiba aquilo que a CDU considera dispensável: 
 
Em primeiro lugar, rejeitam totalmente a aquisição de uma Unidade Móvel Médico-Social para 
prestar cuidados às populações, na área da saúde e, sobretudo, em acções na área social. Em 
Almodôvar, Aljustrel, Beja, Mértola, Ferreira do Alentejo ou Ourique, está comprovada a 
importância deste serviço para as populações. Em Castro Verde, a própria Direcção do Centro 
de Saúde acolhe a proposta como positiva mas, para o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
por razões exclusivamente ideológicas e partidárias, um serviço que seria muito importante para 
as pessoas não faz falta nenhuma no nosso concelho. 
 
Não conseguimos compreender (nem as pessoas de Castro Verde o conseguirão, certamente!) 
que a maioria CDU não considere urgente antecipar o investimento na requalificação da Rede de 
Águas da zona mais antiga da vila. Bem pode o Sr. Francisco Duarte apregoar que a Câmara 
não tem estado parada. Certamente não esteve!  
Mas a verdade que todos constatamos é que o grave problema existente na rede de águas não 
está resolvido e a responsabilidade não é certamente do PS. Há muito tempo que os eleitos 
socialistas propõem e defendem que este problema deve ter solução prioritária. Só que, para a 
CDU, não se trata de uma prioridade. Isso está, aliás, muito bem assumido na introdução escrita 
no documento das GOP, onde a maioria da CDU assume claramente que (e citamos) “projectos 
como a remodelação da rede de águas de Castro Verde (…), com necessidade de volumes 
grandes de investimento, serão de todo difíceis de efectuar”. 
 
Finalmente, não podemos esquecer que os eleitos da CDU tenham optado por “chumbar” as 
propostas para alargar os horários e os períodos de tempo nas ATL de Verão para crianças do 
concelho. E que tenham rejeitado a criação de uma Bolsa de Manuais Escolares mais ampla e 
planeada, para auxiliar as famílias e fomentar políticas de poupança e de defesa do meio-
ambiente. As duas propostas parecem ser consensuais e pacíficas, mas a CDU, só porque foi o 
PS a defendê-las publicamente, recusou-as! 
 
Em síntese, em Castro Verde, para a maioria da CDU na Câmara Municipal, o que é proposto 
pelo PS não pode ser aprovado. E porquê? Só porque é o PS a fazer as propostas! 
 
Sendo assim, só nos resta aguardar que no resto do mandato o Sr. Presidente da Câmara e o 
seu gabinete tenham mais seriedade política do que tiveram em 2014. E não se pense que esta 
é uma expectativa apenas nossa: são as pessoas de Castro Verde que, cada vez mais, não 
compreendem porque é que a equipa gestora da Câmara Municipal guarda as principais obras e 
intervenções para a véspera das eleições, procurando assim tirar proveitos políticos e eleitorais 
dessa intervenção. 
 
Por isso, o PS dá voz a todos aqueles que exigem a resolução urgente dos problemas existentes 
na Rede de Águas de Castro Verde ou nas estradas do concelho, mas também na criação de 
soluções que há muito tempo estão adiadas, como a Zona de Actividades Económicas, o 
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polidesportivo no Centro Escolar Nº2 ou uma mais competente capacidade de intervenção do 
Gabinete de Acção Social em coordenação com as Instituições de Solidariedade Social. 
 
Fazemos estas propostas com humildade democrática, até porque sabemos antecipadamente 
que o Sr. Presidente da Câmara “não recebe lições de ninguém, muito menos do PS”. Mas 
não queremos deixar de utilizar a liberdade que temos para apresentar as nossas propostas e 
assim ajudar a criar soluções melhores para o concelho e para todas as pessoas. 
 
Dizemos todas as pessoas do concelho e queremos reforçar esta expressão com a maior das 
veemências… nestes dias mais do que nunca!  
 
Para nós, todas são mesmo todas! Os eleitos do Partido Socialista em Castro Verde rejeitam o 
privilégio despudorado de uns em detrimento de outros e, sobretudo, não aceitam que a amizade 
política e partidária, o calendário eleitoral ou um cartão de militante metido no bolso, sequestrem 
a responsabilidade pública e prevaleçam sobre os verdadeiros interesses de uma comunidade 
inteira. 
 
Dito isto, importa agora sublinhar que as GOP e o Orçamento de 2015, estão gravemente 
marcados pelo erro comprometedor no valor previsional inscrito para a receita da Derrama. O Sr. 
Presidente da Câmara sabe, porque é público e foi anunciado formalmente pelo Governo, que a 
empresa Somincor deverá estar em grande parte isenta do pagamento de IRC, sendo muito 
provável que a referida empresa não liquide em 2015 o mesmo volume de IRC de anos 
anteriores.  
 
Ora ao prever uma receita de dois milhões de euros (€ 2.000.000,00) em imposto de Derrama, 
cuja maior fatia é liquidado pela Somincor, o documento está desde logo condicionado, pois este 
valor representa cerca de 17% da receita total prevista no Orçamento (€ 11.800.000,00). 
 
Por isso, não podemos deixar de manifestar a nossa completa discordância com o valor de 
receita conscientemente inscrito pela maioria CDU, mesmo sabendo de antemão que será 
impossível alcançar uma cobrança de dois milhões de euros em Derrama! Este é o mais grave 
problema do Orçamento 2015. 
 
Além disso, atendendo às verbas incertas e ao relevante atraso na definição do novo Quadro 
Comunitário de Apoio 2015-2020, a situação torna-se ainda mais delicada e carecia de um 
cuidado suplementar da parte do Sr. Presidente da Câmara.  
 
Claro que não ignoramos o infundado e nada lógico FAM (Fundo de Apoio Municipal), que 
penaliza a Câmara Municipal de Castro Verde em cerca de 64.888,00 euros. Discordamos desta 
medida do Governo PSD/CDS e anotamos que é injusto para o nosso concelho sofrer uma tão 
grande penalização por via da má administração de outros municípios. 
 
Mas uma Câmara que recebeu de impostos da Somincor, nos últimos 11 anos, cerca de 24,7 
milhões de euros, seria normal estar um pouco mais preparada para enfrentar algumas 
adversidades que lhe têm sido colocadas, seja pelos sucessivos Orçamentos de Estado ou pela 
nova Lei das Finanças Locais. 
 
Era expectável que o Sr. Presidente da Câmara tivesse trabalhado melhor e feito um esforço 
suplementar para reduzir a despesa em áreas onde estejam identificadas “gorduras” 
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desnecessárias, embora mantendo sempre tudo aquilo que é elementar para a comunidade em 
geral e que é importante para a manutenção da sua qualidade de vida. 
 
Infelizmente isso não aconteceu e, além de se preparar para aumentar a dívida bancária da 
Câmara Municipal em mais 1.600.000,00 euros nos próximos dois anos, a maioria da CDU 
vai insistir no caminho mais fácil e, com a inteira oposição do PS, já aumentou o valor das 
taxas a pagar pela população e prepara-se para aumentar o preço da água, saneamento e 
resíduos sólidos.  
 
Na nossa opinião, a CDU vai penalizar ainda mais as pessoas de fracos recursos, para quem 
este aumento agravará as dificuldades da economia familiar. E não vale a pena virem falar-nos 
que o Cartão Social aliviará os custos para essas pessoas, porque todos sabemos muito bem 
que há muitas outras pessoas do concelho (e empresas!), sem cartão e sem acesso a ele, que 
vão “sofrer na carteira” com este aumento decidido exclusivamente pela CDU. 
 
Nesta como noutras matérias, a CDU apregoa uma coisa para o país mas, quando se trata das 
pessoas do nosso concelho, faz outra completamente ao contrário! 
 
Para terminar, não podemos deixar de destacar o seguinte: 
Os eleitos do PS, de forma clara e construtiva, demonstraram que os 160 alunos do Centro 
Escolar Nº 2 não podem continuar sem um espaço para as suas aulas de Educação Física. 
 
Não podemos deixar de lamentar que, apesar de reconhecer a necessidade de criação deste 
campo de jogos polidesportivo, a maioria da CDU tenha inscrito em Orçamento uma verba de 
apenas 50.000 euros, definida no âmbito da criação do Jardim da Esteva.  
 
Este valor, à partida, afigura-se insuficiente! Contudo, esperemos que a maioria tenha 
capacidade política para contornar a situação durante o ano de 2015. Se assim não for, ninguém 
compreenderá que a construção daquele equipamento seja de novo adiada!” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Rui Matos, opinando que para quem faz 
obras só à beira das eleições, como é afirmado pelo Partido Socialista, os executivos têm sido 
super executivos, uma vez que a qualidade de vida neste concelho é notória e elogiada pelos 
que por aqui passam e que pessoalmente constata e, em sua opinião, não é certamente só “pelo 
dinheiro da Somincor” mas também pela boa gestão dos dinheiros públicos. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Carlos Ramos, opinando que é muito negro o retrato que o 
Partido Socialista apresenta para este concelho, com tanta nota negativa nas diferentes áreas da 
Autarquia o que, em sua opinião, é confrangedor, mas que se contradiz, uma vez que, se por um 
lado, a autarquia está a contribuir para os municípios que estão mal geridos, perante este 
cenário, o Município de Castro Verde também precisaria dessas verbas. 
 
Em relação à questão dos serviços de saúde neste concelho, opinou o mesmo Vogal que seria 
interessante haver um debate alargado, com uma série de entidades, sobre o desenvolvimento, 
nos próximos anos, quanto aos cuidados primários de saúde disponíveis, a prestar a toda a 
população. 
 
Afirmou que se tal passa ou não pela aquisição de unidades móveis, será uma questão de 
natureza mais técnica e, em sua opinião, tem que ser pensada num quadro de prestação ao 
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nível mais alto dos serviços, pois caso contrário será apenas uma medida avulsa que o Partido 
Socialista tem insistido. 
 
Quanto à situação de endividamento por parte da Autarquia, opinou que ainda bem que pode 
fazê-lo, por estar dentro dos limites legais que o permite, ao invés do que acontece em muitas 
outras Câmaras Municipais. 
 
Acerca da cobrança da derrama, lembrou que ninguém sabe qual vai ser o seu valor concreto, e 
daí a adoção da tomada de algumas medidas financeiras, como a contração de empréstimos, 
que ao fim e ao cabo, é uma politica normal e recorrente desde que existem nações. 
 
Interveio em seguida a Srª Vogal Ana Luísa Fatana lembrando que a Câmara Municipal sempre 
referiu que só irá recorrer a empréstimos caso seja mesmo necessário e para fazer face à parte 
não comparticipada de qualquer candidatura aprovada. 
 
Usou da palavra depois o 1º. Secretário, Sr. João Branco, referindo que, embora não se saiba o 
valor de derrama a arrecadar, é normal inscrever em orçamento uma verba a partir do cálculo da 
média do valor recebido nos últimos três anos. 
 
Quanto à contratação do empréstimo, afirmou que não vê qualquer verba inscrita no orçamento 
nesse sentido mas apenas no texto introdutório, e adiantou que tal contratação não é uma 
situação grave uma vez que se trata efetivamente de uma ferramenta financeira de gestão que 
“todos nós já utilizamos várias vezes ao longo da vida”, e no caso das Autarquias considera de 
boa saúde as mesmas poderem utilizar essa ferramenta, para cumprirem os seus programas e 
objetivos. 
 
Opinou que a declaração de voto, oriunda de um partido que se recusou a debater o orçamento, 
é, em sua opinião “um pouco esquisita” uma vez que recusa debater este documento e depois, 
como principal órgão fiscalizador da atividade municipal, faz este tipo de declarações, tratando-   
-se por isso, em sua opinião, de alguma incoerência. Afirmou que reconhecia que o Partido 
Socialista não tem muita experiência na elaboração de orçamentos, neste concelho, assim como 
nos munícipes vizinhos. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Filipe Mestre, quanto à falta de experiência de analisar 
orçamentos, lembrou, no entanto, que haviam discutido o orçamento em todas as fases e 
sempre que intervieram nesta Assembleia, para discutir pontos específicos do mesmo 
documento, nunca tinham obtido uma resposta, sendo apenas considerados como sendo uma 
opinião dos Vogais do Partido Socialista. 
 
Quanto ao argumento de não estarem habituados a discutir os orçamentos, afirmou que podia 
igualmente comparar a situação da CDU em relação ao Governo, aquando da apreciação e 
discussão do Orçamento de Estado, em que também não estará habilitada a discuti-lo, mas 
tendo contudo toda a legitimidade para discordar do mesmo, no uso dos seus direitos como 
oposição. 
 
Lembrou que não haviam votado contra o documento na sua globalidade, pois há questões com 
as quais concordam, e daí a sua abstenção, e quanto à questão do Orçamento ser aqui discutido 
numa maior profundidade, pensa que essa discussão não era necessária pelo facto de estar-se 
a discutir o que já foi aprovado e que vai ser aqui ratificado, daí ter focado na declaração de voto 
os pontos mais importantes do orçamento. 
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Quanto à previsão da receita proveniente da derrama, afirmou que é óbvio que não se pode 
calcular esse valor mas, em sua opinião, tudo indica que a mesma vai ser inferior à do ano de 
2014, à semelhança do que se tem constatado nos anos transatos, e daí ser de opinião que 
seria de toda a cautela não inscrever mais do que essa mesma previsão, reconhecendo contudo 
que a Câmara Municipal tem toda a legitimidade para o fazer. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos, referindo-se à crítica do PS quanto ao aumento do 
valor das taxas a pagar pela população, lembrando que se trata de uma atualização que não é 
feita há quatro anos, e daí ser a opinião que a mesma faz todo o sentido por questões 
meramente financeiras. 
 
A propósito de fixação de taxas, ironizou o mesmo Vogal, o facto do atual Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, e candidato do PS a Primeiro Ministro, pretender cobrar uma taxa a todas 
as pessoas não residentes que desembarquem no aeroporto de Lisboa, e daí questionar que 
medida o PS local poderia adotar para transportar essa taxa para Castro Verde, “por exemplo 
para não residentes que desçam no expresso.” 
 
Usou depois da palavra, o 1º. Secretário, Sr. João Branco, lembrando que à exceção da 
aquisição de unidade móvel de saúde, todas as outras questões apontadas na declaração de 
voto do PS estão inscritas no Orçamento, o que quer dizer que a Câmara tem a atenção de ouvir 
outras propostas independentemente do programa da CDU, e voltou a questionar o porquê do 
Partido Socialista, como principal oposição, não fazer questão de discutir estes documentos tão 
importantes, abdicando do papel como órgão fiscalizador da atividade municipal. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que a declaração de voto é muito clara, e 
lembrou que estes documentos já foram discutidos, antes e depois, no órgão executivo e reiterou 
que apesar de todas as discussões que tem tentado ter nesta Assembleia, nunca conseguiu uma 
resposta concreta mas sim confrontado que se tratava da sua opinião. 
 
Quanto à construção do polidesportivo do Centro Escolar nº.2, afirmou que não é só uma ideia 
que está enraizada nas pessoas, tendo em atenção que qualquer estabelecimento de ensino tem 
que ter de facto um espaço destinado à prática da educação física. 
 
Usou depois da palavra o Sr. Presidente da Câmara, a propósito do Partido Socialista ter optado 
por não discutir o Orçamento e Plano de Atividades e de produzir, em sua opinião, de nível 
abusatório, afirmações contra a sua pessoa, na qualidade de Presidente da Câmara, começou, 
como ponto prévio, por lembrar ao Sr. Vogal Filipe Mestre que o valor máximo da derrama que 
podia inscrever no Orçamento era exatamente 2.469.337,11 €, mas foram inscritos 2.milhões de 
euros, e que o mesmo foi explicado nas sessões públicas de preparação do Orçamento e ouvido 
pelo Sr. Vogal Filipe Mestre, que sabendo que o valor da derrama seria nitidamente inferior mas 
não com base no que disse nesta Assembleia, “como também já foi explicado mas não parece 
ter percebido”, pois, em sua opinião, se fossem essas as razões da diminuição do valor da 
derrama, a Câmara mais do que legitimidade politica tinha todo o dever de inscrever o montante 
total da derrama espetável, uma vez que o Governo estaria em incumprimento da lei, pois a 
haver a atribuição de um beneficio fiscal no sentido da sua diminuição, o valor em quebra devia 
ser ressarcido à Autarquia afetada. 
 
Lembrou o Sr. Presidente da Câmara que o Orçamento é um documento previsional e como tal a 
questão das cautelas não se põe na sua elaboração mas sim na gestão da concretização dos 
documentos previsionais, reparando, por isso, que o mesmo devia olhar para as autarquias 
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vizinhas, correligionárias do Partido Socialista, e ver as taxas de execução ao nível da receita, 
conforme pormenorizou, e perguntar quais as cautelas que tiveram. 
 
Relativamente à derrama, afirmou que a inscrição deste valor não foi feita só com base na 
legitimidade que lhe assiste mas sim pelo facto de um orçamento previsional precisar de ter uma 
“almofada” para poder ser regível ao longo do ano, sendo que as opções onde pode haver essa 
mesma “almofada” é nos contributos dos fundos comunitários ou na receitas próprias, sendo 
que, no nosso caso, é na derrama onde isso se pode verificar, portanto a alternativa estava entre 
os fundos comunitários e a derrama, lembrando contudo, como foi explicado publicamente, da 
incerteza que ainda persiste nesta data, e há um ano a esta parte, sobre o que vai ser o atual 
quadro comunitário, embora o recente anúncio do Governo da aprovação dos programas 
operacionais regionais em grande cerimónia solene, mas que isso não dá grandes certezas 
sobre a informação proveniente da mesma aprovação, e daí, cumprindo a lei, a opção foi 
reforçar a receita previsional da derrama. 
 
Lamentou que apesar de tudo ter sido explicado muito claramente, o mesmo não foi acolhido, e 
citando as palavras do Sr. Vogal Filipe Mestre, quando referiu que “o maior erro deste orçamento 
é o valor lançado da derrama” concluiu afirmando que “ainda bem que este é o maior erro.” 
 
2º.-Apreciação e votação das propostas dos acordos de execução, contratos 
interadministrativos e acordos de cooperação, a celebrar com as Juntas de Freguesia, no 
âmbito da Lei nº.75/2013. 
 
Colocou a Srª. Presidente à Assembleia as propostas dos acordos de execução, contratos 
interadministrativos e acordos de cooperação, a celebrar com as Juntas de Freguesia, no âmbito 
da Lei nº.75/2013, na sequência do pedido formulado pela Câmara Municipal, conforme 
deliberação tomada na reunião realizada no dia 29 de Outubro do ano corrente. 
 
Não se verificando qualquer intervenção, foram as propostas dos documentos acima referidos 
submetidos a votação, separadamente e referentes a cada Junta de Freguesia, tendo sido 
aprovados por unanimidade. 
 
Fez o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte declaração de voto: “Há coisas tão claras que não têm 
discussão.” 
 
3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta do Mapa de Pessoal para o 
ano de 2015, na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada na sua reunião 
realizada no dia 29 de Outubro do ano corrente. 
 
“Considerando que vão a aprovar ao Órgão competente, Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, os documentos previsionais do Município, Opções do Plano (Plano Plurianual 
de Investimentos e Ações Mais Relevantes) e Orçamento. 
 
Considerando que nos termos do artigo 29º. do Anexo à Lei nº.35/2014, de 20 de Junho, 
conjuntamente com esses documentos, será também de aprovar o Mapa de Pessoal; 
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Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs. a submissão do presente Mapa de Pessoal à 
Assembleia Municipal, para efeitos de decisão (deliberação), cf. determina o art.º 25º/1-o) do 
Anexo I à Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro.” 
 
Não se verificando qualquer intervenção, foi a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015 
submetido a votação, tendo sido aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal Guilherme 
Gois, do PSD. 
 
4º. - Apreciação e votação da proposta do pedido de autorização para a realização de 
despesas, logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos 
de locação, acordo de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por 
mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada pela 
Câmara Municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 29 de 
Outubro do ano corrente: 
 
“A realização da despesa, logo na fase do compromisso, com novos projetos de investimento, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolonguem 
por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, estão sujeitos a autorização 
prévia por parte da Assembleia Municipal, isto p.f. do disposto no art.º 6º/1-c), da Lei nº. 8/2012, 
de 21 de fevereiro. 
 
Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão deliberativo, 
possa ser dada quando são aprovados os documentos previsionais do Município, Orçamento e 
Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais Relevantes) cf. dispõe o art.º 
12º do Decreto-Lei nº.127/2012, de 21 de junho. 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham a ocorrer, dado que no momento não 
temos presentes quais são. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. que levemos à Assembleia Municipal a presente 
proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação, 
caso venha a acontecer essa necessidade.” 
 
Não se verificando qualquer pedido de esclarecimento sobre o pedido em apreciação, foi o 
mesmo submetido a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de alteração à Tabela de Taxas Municipais: 
 
Apreciou a Assembleia a seguinte proposta de alteração à Tabela de Taxas Municipais, 
formulada pelo executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião 
realizada no dia 3 de Dezembro corrente: 
 
“Considerando que o Programa do XVIII Governo estabeleceu como prioridade a reforma de 
modernização do Estado, com o objetivo de simplificar a vida aos cidadãos e às empresas; 
 
Considerando que tal iniciativa se designou por licenciamento Zero, e foi transporto para o 
Decreto-Lei nº.48/2011, de 1 de Abril; 
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Considerando que com isso, muitas das taxas existentes mudaram a sua designação e outras 
deixaram mesmo de ser cobradas, como é o caso daquelas cujos licenciamentos se encontram 
em espaços contíguas às fachadas dos estabelecimentos comerciais; 
 
Considerando que desde 2010, as taxas existentes, não sofreram qualquer alteração em termos 
de custo; 
 
Considerando o estudo económico ou financeiro efetuado pela empresa contratada para tal, p.f. 
da Lei nº.53-F/2006, de 29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais), e 
com isso toda a fundamentação encontrada aos valores agora propostos. 
 
Assim, face ao exposto, permitam que proponha a aprovação da presente tabela, ao Órgão 
deliberativo, para que possa ser aprovada, no uso da competência que lhe confere o art.º 25º./1-
b), do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e cujos efeitos se produzam a partir de 1 de 
Janeiro de 2015.” 
 
Posto isto, interveio o Sr. Presidente da Câmara, informando que esta proposta está baseada em 
três premissas simples, nomeadamente a taxa de inflação ponderada desde 2010 a 2014, de 
8,27%, valor este que afeta a generalidade das taxas, e nas taxas novas foi apontado como 
proposta o valor equivalente ao custo justificável por defeito, isto é, o valor real das tarefas que 
são necessárias para a concretização da autorização ou do ato que está consignado em cada 
uma das taxas, e nas situações em que já havia agravamento da taxa como forma de 
desincentivo à utilização dessas autorizações, em algumas delas, agravou-se a diferença. 
 
Afirmando que não pretendida entrar em debate da argumentação aduzida pelo PS para votar 
contra o aumento das taxas, opinou que estas devem ser atualizadas anualmente e sofrer o 
ajustamento do coeficiente da taxa de inflação, isto para cumprir a deliberação tomada, em 
tempos anteriores, por esta Assembleia Municipal, situação que deverá ser resposta e o preceito 
ser cumprido anualmente. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que se as taxas não foram atualizadas 
anualmente foi devido a opções politicas que se tomaram, situação que é exatamente a mesma 
que o PS está a tomar no momento, isto é, em sua opinião, não se pode estar contra o que se 
passa a nível nacional e depois a nível local estar a favor do aumento de taxas, e reconhecendo 
que o mesmo não tem um peso significativo nas finanças municipais, no entanto, seria um sinal 
politico que se dava às pessoas no sentido de não penalizá-las ainda mais, tratando-se portanto 
de uma opção politica e por uma questão de coerência. 
 
Usou da palava depois a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, Ana Luísa Fatana, afirmando que o aumento das taxas não é muito significativo e não 
vai afetar assim tanto as famílias, uma vez que se tratam de taxas que são pagas 
esporadicamente. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho alertando para a necessidade de corrigir o ponto nº. 
1 do capitulo I, em que o mesmo deve referir a emissão do licenciamento de exploração de 
estabelecimentos industriais e não como está, em que induz ao erro de que é a Câmara que 
explora esses mesmos estabelecimentos industriais. 
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O Sr. Presidente informou que se tratava de uma questão que já tinha sido levantada e que a 
redação deste ponto tem que se adaptar ao que refere a respetiva legislação que regula esta 
matéria. 
 
Questionou depois o Sr. Presidente, se a Assembleia tinha conhecimento do valor médio de 
taxas que a Autarquia cobra. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre informou que tinha assistido à reunião de Câmara e na mesma tinham 
sido apontados valores dos quais tomou a devida nota. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que o valor referido na mesma reunião era um valor que 
tinha apenas de memória, e que incluía a receita dos mercados e feiras, mas que a nova 
contabilidade, já não está incluída nestas taxas, sendo que o valor médio de receita arrecadada, 
nos últimos quatros anos, foi entre os 20 e 25 mil euros, o que quer dizer que considerando 10% 
o aumento das taxas significa um acréscimo de receita de 2.500 €, distribuídos por um conjunto 
de utilizadores que pagam as taxas, que é num número relativamente significativo e em 
situações esporádicas, portando, em sua opinião, afirmar que estas taxas vão agravar a parca 
situação económica dos agregados mais desfavorecidos “é conversa”, pedindo todavia 
desculpas por aplicar esta expressão. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de atualização da tabela de taxas submetida a 
votação, tendo sido aprovada por maioria, com 5 votos contra dos eleitos do PS, 1 abstenção do 
eleito do PSD, e os votos favoráveis de todos os eleitos da CDU. 
 
Procedeu, a Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira, à leitura da seguinte declaração de voto: 
 
“Declaração de Voto 
 
Estamos contra este aumento do valor das taxas cobradas pela Câmara Municipal de Castro 
Verde à população do concelho proposto pela maioria da CDU!  
 
Num momento em que continuamos a atravessar uma dura crise financeira no país e, em 
particular, no Baixo Alentejo, é para nós totalmente errado que a autarquia decidida “castigar” 
ainda mais as famílias e as empresas com esta decisão. 
 
Admitimos que não está em causa, nalguns serviços, a relevância dos valores aumentados. Mas, 
não podemos aceitar que a Câmara Municipal, ao invés de dar um sinal político de solidariedade 
com as dificuldades por que passam as pessoas e as empresas, siga o caminho mais simples e 
decida aumentar as taxas que cobra! Sobretudo quando a Câmara, nas palavras do Sr. 
Presidente, tem uma confortável situação financeira. 
 
Por outro lado, não podemos deixar de destacar a profunda contradição política desta proposta: 
no país, a CDU critica duramente (e nalguns casos com razão!) as políticas do Governo 
que afectam muito a vida das famílias e das empresas; em Castro Verde, acaba por fazer 
exactamente o mesmo que o PSD/CDS fazem no país. Ou seja, decide aumentar os valores 
da esmagadora maioria das taxas cobradas no concelho. 
 
Por estas razões, que não são poucas, VOTAMOS CONTRA esta proposta.” 
 



16/17 
Sessão da AM de 17.12.2014 

Interveio a seguir do Sr. Vogal Artur Lagartinho, a propósito de não aumentar as taxas por uma 
questão de solidariedade com as pessoas, lembrou que estas taxas que são pagas resultam da 
troca da prestação de serviços que a Câmara Municipal presta, o que quer dizer que se não for 
quem usufrui dessa prestação de serviços a pagar essas mesmas taxas, teríamos de ser todos 
nós a ser solidários com quem tem alguma atividade constante nesta tabela, portanto, faz todo o 
sentido que seja quem usufrui da prestação do serviço a pagar essa mesma prestação e não o 
conjunto de todos os cidadãos. 
 
Usou depois da palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que este aumento das taxas não vai 
cobrir os custos reais da respetiva prestação de serviços, tal como no previsto aumento do 
consumo de água, assim como de qualquer outro serviço social que a Câmara Municipal presta 
à comunidade, sendo, por isso, sua opinião que uma Câmara Municipal serve, para além das 
outras atribuições que tem, para prestar algumas prestações sociais à comunidade em que está 
inserida, em sua opinião muito bem, e que, como é sabido, resulta, de alguma forma, da boa 
qualidade de vida existente no concelho. 
 
Adiantou que, se a Câmara Municipal cobrasse efetivamente todo o serviço que presta, era 
demasiado pesada para as pessoas essa mesma cobrança, agravada com o que é cobrado a 
nível nacional, e voltou a referir que aumentar taxas numa situação económica que se vive e 
num aperto financeiro que todas as famílias têm, é um sinal político, e tem efetivamente a ver 
com política e não com os custos devidos pela prestação desses mesmos serviços. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que trata-se de uma atualização das taxas, 
que, em sua opinião, efetivamente é necessária e decorre de legislação que criou novas taxas, 
tratando-se, por isso, de um documento de procedimento financeiro regular e que deve ser 
revisto anualmente, que tem a ver com a gestão de meios e recursos públicos. 
 
6º. -Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade munici- 
      cipal: 
 
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 3 de Setembro a 12 de Dezembro do ano corrente. 
 
7º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre referindo-se em 
primeiro lugar à aludida criação de uma taxa de turismo em Lisboa, reparando que a mesma se 
destinará apenas a todos os cidadãos estrangeiros que cheguem ao Aeroporto de Lisboa e não 
como foi anunciado pelo Sr. Vogal Carlos Ramos. 
 
A propósito do referido pelo Sr. Presidente da Câmara, sobre a taxa de execução do orçamento 
da Câmara Municipal de Ourique, afirmou que desconhecia o respetivo orçamento, contudo tinha 
conhecimento através do Anuário dos Municípios Portugueses que uma das Câmara Municipais 
do distrito de Beja com maior taxa de execução é a de Odemira, que ronda os 85%, igualmente 
“governada pelo PS”, por isso, em sua opinião, o Sr. Presidente da Câmara devia falar das duas 
situações distintas. 
 
Reparou o Sr. Presidente que a Câmara Municipal de Odemira, com a ligeira distorção da 
divisão administrativa do Pais, lamentavelmente, já não faz parte do Distrito de Beja para efeitos 
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estatísticos, tendo o Sr. Vogal corrigido o seu raciocínio afirmando que queria referir-se ao Baixo 
Alentejo e não ao distrito de Beja. 
 
Afirmou depois o Sr. Presidente que não tinha posto em causa a baixa taxa de execução no 
concelho de Ourique, mas chamou sim à atenção que uma baixa taxa de execução, referindo em 
termos de receita e não de despesa, corresponde obrigatoriamente a um empolamento 
desmesurado da receita previsional. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Artur Lagartinho interpelando o executivo acerca das obras de 
construção da nova ETAR de Castro Verde, tendo o Sr. Presidente da Câmara informando que a 
mesma está concluída e em funcionamento pleno desde o passado mês de Julho. 
 
8º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


