
1/12 
Sessão da AM de 28.4.2014 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL 2014. 
 

 

Nº.3/2014 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, na vila de Castro Verde 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 de Matos, 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 das 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 Aurélio, João Miguel Dias Marques Pires 
e Rui Duarte Moreno Nobre da Conceição 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 

 ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, dando conhecimento da presença da Srª. Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, em 
substituição da Srª. Vogal Maria João de Lima Teixeira da Silva, que solicitou a suspensão do 
mandato ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.3 do art.º 77º da Lei nº.5-A/2002, de 11 de 
janeiro, no uso do exercício do direito de maternidade, e em seguida procedeu à leitura do edital 
que a tornou pública com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Período antes da ordem do dia 

 

 Aprovação da ata da sessão anterior. 

 Expediente. 

 Outros assuntos de interesse. 

 Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2013. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 2ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano  
        - 2014. 
 
3º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2013. 
 
4º. - Designação de munícipe para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro 
       Verde (CPCJ) 
 
5º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 

 
6º. - Outros assuntos de interesse. 

 
7º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior: 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Srs. Vogais, dispensou a Srª. Presidente 
a leitura da ata da sessão anterior, pelo que colocou-a à apreciação. 
 
Informou a Srª. Presidente a alteração apresentada pelo Sr. Vogal António José Jerónimo 
relativa à sua intervenção no período “Outros assuntos de Interesse” da Ordem do Dia, 
nomeadamente no 3º parágrafo, a qual foi introduzida na ata, no sentido de melhor especificar a 
preocupação que manifestou acerca do estado do piso no IP2, e submeteu-a à votação tendo a 
mesma sido aprovada, por maioria, com as abstenções dos Vogais Carla Maria Costa Guerreiro 
Gonçalves e Jorge Manuel Custódio Monteiro por não terem estado presentes na sessão em 
causa. 
 

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

 Carta da Srª. Vogal Maria João de Lima Teixeira da Silva, em que solicitou a suspensão 
do mandato ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.3 do art.º 77º da Lei nº.5-A/2002, de 
11 de janeiro, no uso do exercício do direito de maternidade. 

 Ofício da Câmara Municipal de Castro Verde dando conhecimento da proposta de 
celebração de contratos de delegação de competências e acordos de execução ao 
abrigo do disposto na alínea l) do artigo 3º do anexo à Lei nº.75/2013, de 12 de 
Setembro, com todas as Juntas de Freguesia do concelho. 

 Ofícios do Gabinete do Primeiro Ministro, do Secretário de Estado das Infraestruturas, 
Transportes e Comunicações, e dos Grupos Parlamentares do PCP e do CDS//PP, 
acusando a receção da moção “Em Defesa da A26 e pelo reinício das obras do IP2”. 

 Apelo “Em Defesa da Escola Pública”, enviada pelos respetivos subscritores. 

 “E-mail” do Grupo Parlamentar do PCP sobre a apreciação parlamentar nº.81/XII.3ª. 
acerca da privatização da EGF e do novo mapa judiciário. 
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Justificação de falta: 
 
No âmbito do expediente recebido deu a 1ª. Secretária conhecimento do pedido de justificação 
de falta solicitado pelo Sr. Vogal Jorge Monteiro à sessão realizada no dia 27 de Fevereiro 
último, tendo o mesmo sido aceite pela Mesa da Assembleia. 

 
Outros assuntos de interesse: 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentaram os Vogais Filipe Mestre e Maria da Luz 
Mateus Pereira, do PS, a seguinte proposta de moção, da qual foi distribuída cópia a todos os 
Vogais e feita a sua leitura pelo primeiro proponente. 
 

“Pela defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 
Num tempo em que predomina a miséria e a insegurança em largos sectores da sociedade é 
fundamental que as estratégias globais de saúde tenham como prioridade a implementação de 
políticas que diminuam as desigualdades, minimizando as diferenças sociais e regionais. 
 
A opção por um modelo de SNS é hoje reconhecida como a melhor forma de garantir os valores 
do acesso, da equidade e da solidariedade. O SNS tem sido um fator de coesão nacional e um 
avanço civilizacional. 
 
O Governo publicou uma portaria (n.º 82/2014, de 10 de abril), que constitui um violento ataque 
ao SNS e ao direito constitucional à saúde, visando o desmantelamento da rede hospitalar 
pública. 
 
A Portaria n.º 82/2014, que no essencial reclassifica os hospitais de acordo com o seu grau de 
diferenciação, é um logro, pois nada tem a ver com a reforma hospitalar, essencial e há muito 
exigida por imperativos funcionais, ou mesmo com a reforma orgânica do SNS. Trata-se tão-
somente do equivalente a uma espécie de carta hospitalar, mas neste caso visando um quadro 
minimalista de unidades hospitalares. 
 
O SNS é um todo que deve ter coerência e não entendemos como se podem tomar medidas 
avulsas, pontuais, casuísticas, inorgânicas, desconexas, descontextualizadas e de carácter 
administrativo, sem qualquer estratégia de sustentabilidade, negam qualquer perspetiva de 
reforma e de articulação entre os vários níveis de prestação de cuidados de saúde. 
 
Com esta Portaria, o governo tem em vista, uma vez mais, o encerramento arbitrário de serviços 
hospitalares, nomeadamente o encerramento da maioria das maternidades do país, a diminuição 
acentuada da capacidade de resposta global do SNS, a criação de condições incontornáveis 
para uma rápida expansão das entidades privadas, sobretudo por via do recurso aos 
subsistemas de saúde, e dar mais um passo, desta vez decisivo, para uma acelerada 
desertificação de vastas zonas do interior do país.   
 
Com esta Portaria, grande parte das maternidades do nosso país vão ser encerradas, 
nomeadamente na Unidade Local de Saúde Baixo Alentejo (Beja). E também nas Unidades 
Locais de Saúde do Litoral Alentejano (Santiago do Cacém) e do Norte Alentejo 
(Portalegre). 
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A declaração emitida recentemente pelo Ministério da Saúde em que garantia que não iria 
encerrar qualquer maternidade assume uma enorme gravidade porque assenta na mais 
despudorada mentira. O conteúdo da portaria é muito claro sobre esta e outras matérias. 
 
A Portaria é clara e, como tal, é fácil constatar que o distrito de Beja irá ficar sem qualquer 
maternidade e que a grande maioria das parturientes terá de se deslocar centenas de 
quilómetros. É um atentado à vida e à segurança de muitos recém-nascidos e respetivas mães. 
 
Considerando o atrás exposto, a Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em sessão 
ordinária a 28 de Abril de 2014, delibera: 
 
1 - Afirmar a necessidade de manter um SNS para todos os cidadãos, melhorando o acesso aos 
cuidados de saúde e lutando contra todas as tentativas camufladas de o querer desmantelar. 
 
2 - Afirmar a necessidade de reformar o SNS e continuamente introduzir melhorias na sua 
organização de modo a prestar cuidados de saúde de qualidade. 
 
3 - Exigir a imediata revogação da Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril. 
 
4 - Exigir que se pare, de imediato e definitivamente, a ação de destruição social encetada pelo 
Governo. 
 
5 - Afirmar a necessidade de se efetuar uma verdadeira reforma hospitalar de uma forma 
racional, participada e transparente, sobretudo, no que respeita à gestão, à melhoria na 
qualidade assistencial e à organização dos cuidados, mantendo uma lógica de cobertura em 
redes de referenciação, e não apenas o encerramento de camas e serviços. 
 
6 - Exigir que a reforma hospitalar e a reforma do SNS sejam feitas ouvindo as Autarquias, que 
estão sempre disponíveis para juntar esforços e criar sinergias ao serviço das populações que 
representam e servem.  
 
7 - Manifestar a sua total confiança e agradecimento a todos quantos, com o seu esforço, têm 
conseguido manter níveis de atendimento com qualidade e segurança, vencendo as dificuldades 
impostas pelos cortes salariais, ultrapassando com ânimo e criatividade os cortes orçamentais e 
ajudando a vencer o desalento e o cansaço dos utentes que resulta das maiores dificuldades de 
acesso ao SNS em virtude de uma política nacional de transportes que dificulta e diminui o 
acesso aos serviços. 
 
8.- Reafirmar a autonomia e o insubstituível papel do Poder Local democrático no serviço público 
de qualidade às populações e no desenvolvimento de Portugal.” 
 
Feita a leitura desta proposta de moção, a Srª. Presidente informou que havia sido entregue na 
mesa uma outra proposta de moção pelo Sr. Vogal António José Jerónimo e, alvitrando a 
realização de um pequeno intervalo para apreciação das mesmas, sugeriu que fosse efetuada a 
leitura desta última, para que nesse intervalo ambas pudessem ser analisadas. 
 
Assim efetuou o Sr. Vogal António José Jerónimo a leitura da seguinte proposta de moção que 
apresentou: 
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“CONTRA O ENCERRAMENTO DE ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO NO CONCELHO 

 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida a 28 de Abril de 2014 e tendo em conta o 
previsto pelo Governo relativamente ao encerramento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 
com menos de 21 alunos, e considerando que: 
 

 As escolas do ensino básico, particularmente no interior do País, constituem pilares do 
desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida que importam assegurar, como partes 
integrantes para uma política de fixação, manutenção e até de aumento demográfico nas 
nossas localidades, designadamente as nossas freguesias rurais; 

 O ensino público e a educação são essenciais para o desenvolvimento das nossas 
crianças e jovens e que numa dimensão pedagógica e de estabilidade é importante que 
possam ser asseguradas no seu ambiente natural de proximidade; 

 Em matérias tão sensíveis e de imprevisíveis consequências serão de evitar e combater 
medidas desestruturantes para as nossas comunidades; 

 No Caso do Concelho de Castro Verde estariam em causa duas escolas, com todos 
estes reflexos para um Município com as nossas características; 

 
Delibera: 

 Não aceitar o encerramento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico previsto para o 
Concelho de Castro Verde; 

 Não estar disponível para assumir compromissos que envolvam eventuais alterações 
decididas contra a vontade do Município por parte do Governo; 

 Tudo fazer para, em conjunto com os restantes Municípios da região, lutar pela 
revogação destas medidas, mostrando disponibilidade para o diálogo. 

 
Esta moção, sendo aprovada, deve ser enviada para: 
- Comunicação Social Regional; 
- Primeiro Ministro; 
- Ministro da Educação; 
- Presidente da Assembleia da República 
- Grupos Parlamentares;  
- Direção Geral de Educação; 
- Direção de Serviços Região Alentejo da DGEstE - Direção Geral de Estabelecimentos Escolares. 
 
Antes de ser feito o intervalo sugerido pela Srª. Presidente, o Sr. Vogal Filipe Mestre questionou 
quais eram as escolas que estariam em causa, tendo sido informado que se tratam das escolas 
de Casével e de Entradas. 
 
Efetuado um pequeno intervalo e retomados os trabalhos, submeteu a Srª. Presidente à 
discussão da Assembleia a proposta da 1ª moção apresentada, tendo usado da palavra o Sr. 
Vogal António José Jerónimo que, afirmando que não queria por em causa a intenção de voto da 
mesma, questionou qual o sentido do seu último ponto por achar que o mesmo está um pouco 
desfasado do restante conteúdo.  
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre informou que este último ponto vem reafirmar o que está descrito no 
6º, onde se diz que na reforma do SNS devem ser ouvidas as autarquias, uma vez que o País 
não é todo igual, existem grandes diferenças, pelo que, nesse sentido, era útil essa mesma 
audição. 
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Lembrou que através da portaria recentemente publicada vão extinguir-se as maternidades do 
Litoral Alentejano, do Norte Alentejano e de Beja, restando apenas a maternidade de Évora para 
todo o Alentejo. 
 
Afirmou o mesmo Vogal que, para uma extensão de território tão imensa e por muitos estudos 
que sejam feitos, seria útil que as Autarquias fossem ouvidas e dessem o seu parecer, 
reafirmando a sua autonomia e o papel do Poder Local, em todas estas reformas. 
 
Fazendo um paralelo com a outra moção apresentada, deu como exemplo a escola de Casével 
que tem apenas 11 alunos e cujo não encerramento é bem mais importante do que o 
encerramento de uma outra escola na mesma situação, mas que tenha uma escola perto com 
mais qualidade, provavelmente o seu encerramento não tem a mesma importância que o tem 
nesta região. 
 
Reafirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que se trata de um atentado terrível e uma aberração o 
encerramento da Maternidade de Beja, já alvitrado há algum tempo com base na diminuição dos 
partos, que em determinada altura, se tratava de um diferencial para menos de 10 a 15 partos 
por ano o que provocaria tal encerramento, com as consequentes dificuldades em termos de 
transporte das parturientes, face à distância a que estão os concelhos do distrito de Beja da 
cidade de Évora, nomeadamente dos confins dos concelhos de Odemira, Almodôvar e de 
Mértola, e que dá origem a que os autarcas da cor politica do governo se manifestem contra 
estas decisões, tomadas ao nível do poder central, sem ouvir as autarquias locais, e daí a moção 
apontar para um reforço da sua participação nestas decisões, proferindo os respetivos pareceres 
como parceiro privilegiado neste tipo de reformas. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal António José Jerónimo, sugerindo a junção dos pontos nºs. 6 e 8, 
redigindo um único ponto, em que o seu conteúdo não dê lugar a outras interpretações, uma vez 
que, em sua opinião, o mesmo poderia eventualmente ser interpretado como “uma coisa que o 
Partido Socialista defendeu há alguns anos que era passar a maior parte das competências da 
área da saúde para as Autarquias Locais e que a força politica que representa rejeita 
liminarmente”. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre opinou que se trata de uma leitura feita à anteriori e que a mesma nada 
tem a ver com a interpretação feita pelo Sr. Vogal António José Jerónimo, uma vez que não teve 
qualquer intenção de o associar a outra coisa que não apenas a uma portaria aprovada, no 
entanto, manifestou abertura para a feitura de uma redação em que se possam juntar os dois 
parágrafos.  
 
A Srª. Presidente da Assembleia opinou para que fosse abolido o parágrafo 8º, na medida em 
que a mesma ideia está perfeitamente explicita no 6º ponto. 

Interveio depois a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio afirmando que não a incomodava mas, em 
sua opinião, é polémica, a afirmação contida no ponto 8º, quando refere “Reafirmar a autonomia 
e o insubstituível papel do Poder Local democrático relativamente à saúde…”, e daí questionar o 
que o mesmo acarreta para as Autarquias em termos de reafirmação desse mesmo Poder Local. 
 
Sugeriu ainda a mesma Vogal que, para que o conteúdo do ponto 6º ficasse mais completo, 
fosse acrescentado à parte final do mesmo, quando refere “….para juntar esforços e criar 
sinergias ao serviço das populações que representam e servem” - de forma democrática. 
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Congratulou-se contudo a mesma Vogal, pelo facto da bancada do Partido Socialista apresentar 
uma moção que vai de encontro aos princípios consignados na Constituição de 1976 da 
Republica Portuguesa, a qual tem sido alvo de muitas críticas, nomeadamente na área da saúde 
e da educação, e daí haver a tentação para ser alterada por ser demasiado “à esquerda”.  
 
Posto isto, e verificando-se o consenso de apenas abolir o ponto 8º. da proposta de moção, foi a 
mesma submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
Em seguida, submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da moção 
apresentada pelo Sr. Vogal António José Jerónimo, e não se verificando qualquer intervenção, 
foi a mesma submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos referindo-se à 
moção apresentada pela bancada do Partido Socialista na sessão anterior, sobre a A26 e o IP2, 
que foi aprovada por maioria com abstenções e que mereceu um artigo de opinião do Sr. 
Vereador António José de Brito, num órgão de comunicação regional, em que o mesmo comenta 
nomeadamente que a abstenção na mesma, por parte dos representantes da CDU, era a 
expressão de uma subordinação dos interesses das populações a interesse obscuros/políticos. 
 
Assim, fez questão de elucidar o sentido da abstenção por parte dos eleitos da CDU, lembrando 
que tudo andou à volta da questão dos dois primeiros parágrafos da mesma moção, em que 
apesar de, em sua opinião, não ser essencial, mas representou um rol de louvores aos governos 
do Partido Socialista e às suas politicas, e nomeadamente ao ex.- Primeiro Ministro José 
Sócrates, mas passando todavia em claro “toda a herança que esses governos e essas politicas 
deixaram e que se traduz na perda objetiva das nossa soberania nacional e que está amarrada a 
um memorando que também tem a assinatura do PS”. 
 
Afirmou que foi nesse sentido que não podia nunca subscrever a mesma moção e lembrou que 
por muitíssimo menos e por uma razão meramente formal, e até por uma espécie de birra, no 
anterior mandato, houve uma série de moções em que o PS também se absteve, 
nomeadamente contra o OE 2014, sobre o manifesto em defesa da escola pública, contra a 
alteração à Lei das Finanças Locais, contra o encerramento dos serviços de finanças e sobre a 
manutenção da ligação ferroviária à estação de Funcheira. 
 
Lembrou ainda que objetivamente e quanto a matéria de facto, havia afirmado que concordava 
obviamente com as preocupações sentidas em termos de estruturas viárias nesta região, 
nomeadamente quanto à situação da A26 e do IP2, e nesse sentido a moção merecia a 
subscrição, mas tendo em conta o “branqueamento” que é feito às políticas levadas a cabo pelo 
1º. Ministro José Sócrates nos seus mandatos, afirmou que obviamente não a podia subscrever, 
pelo que a única solução lógica foi a abstenção.  
 
Interveio depois a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio lembrando que, para além das razões 
descritas pelo Sr. Vogal Carlos Ramos, a bancada do Partido Socialista manteve a prática da 
abstenção noutras moções, durante o último mandato, nomeadamente contra o encerramento de 
estações dos correios, dos postos da GNR, da extinção das freguesias e contra o encerramento 
de escolas no concelho de Castro Verde, justificando as mesmas abstenções por serem 
entregues na hora e não disporem de tempo suficiente para as estudar e discutir, lembrando-se, 
no entanto, só agora de desbloquear essa questão, apresentando propostas de moções durante 
os trabalhos desta Assembleia para que os Vogais da CDU pudessem ter ou não o mesmo 
posicionamento ou posicionamento diferente. 
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Adiantou que não foi pelo facto dessa moção ter sido entregue na hora que se absteve mas sim 
devido ao auto elogio que a mesma faz ao Partido Socialista que, em sua opinião, fez com que 
caíssemos na depressão e na crise em que estamos. 
 
Referindo-se depois às obras referidas no artigo de opinião num jornal regional, opinou que não 
eram apenas obras do Partido Socialista e daí questionar quais os benefícios das mesmas em 
termos de mais-valia, nomeadamente o Aeroporto de Beja, que na prática não está a funcionar, 
os Centros de Saúde de Almodôvar e de Aljustrel que também não lhe parece que tenham sido 
só obra do PS mais sim o resultado da grande luta por parte da Autarquia, pois no caso de 
Almodôvar a cor politica até era PSD. Questionou os motivos da reclassificação de apenas duas 
Escolas Secundárias, D. Manuel e Diogo Gouveia, em Beja, se foi para tirar o ensino secundário 
do nosso concelho e fazer com que as crianças sejam obrigadas a levantar-se todos os dias às 
seis da manhã e concentrarem-se em Beja, como se fazia antigamente, constatando-se que na 
Escola Secundária de Castro Verde chove no seu interior e que necessita de obras urgentes, 
enquanto noutras o luxo predomina. 
 
A seguir, foi dada a palavra ao Sr. Vereador António José de Brito que, pelo facto das 
intervenções acima referidas terem sido particularmente dirigidas a si, como autor do artigo de 
opinião em causa, salientou que o termo “interesses obscuros” usado pelo Sr. Vereador Carlos 
Ramos nunca foi usado em qualquer momento do texto e quanto ao alegado auto elogio 
apontado na moção, lembrou que não é nada que fuja à verdade, pois não é um auto elogio mas 
sim um relatório daquilo que foi concretizado e que em, sua opinião, é inquestionável ou seja é 
indesmentível, uma vez que todos aquelas obras foram feitas durante a governação do Partido 
Socialista, afirmando “ por muito que isso incomode determinadas pessoas”. 
 
Lamentou, o mesmo Vereador, que quando foi votada a referida moção que a mesma não tenha 
merecido uma discussão tão acentuada e tão democrática nesta Assembleia e que tenha sido 
preciso um artigo de jornal para provocar esta discussão. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre referindo-se ao “sal e pimenta politica” que sempre se 
tenta meter na apreciação e votação destas moções e por isso a que apresentaram hoje foi 
intensionalmente elaborada sem fazer referência ao facto de que o Serviço Nacional de Saúde 
foi criado por um Governo do PS mas mesmo assim a bancada da CDU conseguiu encontrar 
uma ligação ao mesmo. 
 
Usou da palavra em seguida a Srª. Vogal Cesaltina Basílio afirmando que, pessoalmente, não 
lhe causava mau estar os investimentos mas sim os mesmos terem sido feitos e não lhes ser 
dado o devido aproveitamento, e afirmou que é defensora do investimento público e que o 
Estado deve ser o principal investidor. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que a moção apresentada pelo PS 
nesta sessão é mais objetiva do que a que apresentaram na sessão anterior e relativamente ao 
termo “interesses obscuros” que usou, informou que o fez pelo facto do mesmo artigo não referir 
quais são objetivamente os interesses políticos supostamente que se podiam privilegiar e que 
não foram elucidados  
 
Adiantou que não lhe custava nada reconhecer obra feita, desde que seja bem-feita e do 
interesse das populações, independentemente da sua origem, da sua paternidade, seja do PS, 
PSD ou CDS, isto é, sendo relevante não o é no ponto de vista partidário, e portando não lhe 
custava nada reconhecer que o PS foi responsável por obra feita mas, no entanto, afirmou que 
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não podia deixar passar em claro a outra parte da moeda que é, como referiu, branquear toda 
uma política levada a cabo nestes últimos anos por Governos do PS, nomeadamente da 
responsabilidade do Eng.º. José Sócrates, e que conduziu à situação em que vivemos, e daí não 
concordar com os primeiros parágrafos. 
 
Interveio ainda o Sr. Presidente da Câmara, lembrando, para memória futura, que relativamente 
a esta matéria de acessibilidades e propriamente ao IP2, na anterior legislatura, quando foi 
abordada esta questão, os eleitos da CDU sempre foram muito críticos quanto às soluções 
técnicas propostas, embora nunca tenham abordado os termos da concessão público-privada 
que o Governo do PS assumiu na altura, por desconhecerem os termos da mesma, por 
considerá-las um “disparate financeiro”, no troço Castro Verde-Beja, independentemente da 
necessidade efetiva da sua requalificação e melhoria das acessibilidades, face ao excesso de 
custos que elas representam e um luxo que, em sua opinião, foi oferecido de “bandeja” aos 
grandes grupos económicos concessionários.  
 
Afirmou que, pessoalmente, nunca criticou a paternidade do Serviço Nacional de Saúde, apesar 
de ela ser do PS, mas sim ouviu criticar outros militantes posteriores do PS que deram 
“machadas muito fortes” nesse mesmo serviço criado pelo mesmo Partido Socialista. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre informou que dentro do Partido Socialista muita gente contestou estas 
mesmas obras e em que a argumentação da necessidade das mesmas obras, da forma como os 
projetos foram apresentados, prendia-se com os financiamentos comunitários. 

 
Opinou o mesmo Vogal que a requalificação do IP2 e a construção da A26, apesar de serem de 
facto necessárias, podiam ter sido pensadas de forma diferente e assim ter outro futuro e não da 
forma como estão em que a situação está pior do que anteriormente. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou a presença de público. 
 

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 do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2013: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o Relatório e Conta de Gerência relativos 
ao ano transato para efeitos de discussão e votação, na sequência da respetiva aprovação, por 
maioria com duas abstenções, pelo executivo municipal na sua reunião de 16 de Abril corrente, e 
de cujos documentos foram enviadas cópias a todos os Vogais, em formato digital, e aos 
responsáveis pelos respetivos grupos parlamentares em formato de papel. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, que face ao curto espaço de 
tempo nas funções da maioria dos Vogais da sua bancada, assim como dos Vereadores do PS 
no órgão executivo, não ia fazer uma apreciação destes documentos, que a sua posição seria a 
abstenção sobre os mesmos, sendo que estas contas foram, no fundo, ratificadas pela 
população, no ato eleitoral recentemente realizado para os órgãos autárquicos. 
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Não havendo qualquer outra intervenção na apreciação do Relatório e Conta de Gerência, 
relativos ao exercício do ano de 2013, foram os mesmos documentos submetidos a votação 
tendo sido aprovados por maioria, com as abstenções dos Srs. Vogais do Partido Socialista, num 
total de três, e com os votos favoráveis dos restantes Vogais da CDU. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 2ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano  
       - 2014. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 2ª. Revisão ao Orçamento 
e Opções do Plano do ano em curso, aprovada por maioria, na reunião do executivo, com duas 
abstenções, em reunião ordinária realizada no dia 16 do corrente mês, conforme fotocópia 
enviada previamente a todos os Vogais. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente, este confirmou que esta primeira revisão ao orçamento é a 
habitual e destina-se essencialmente à integração do saldo que transitou do ano de 2013 no 
orçamento do corrente ano. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, submeteu a Srª. Presidente à votação da 
Assembleia a proposta da 2ª. revisão a efetuar ao Orçamento do ano em curso, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com três abstenções dos Vogais do Partido Socialista e com os votos 
favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática Unitária. 
 
3º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2013. 
 
Tomou a Assembleia conhecimento do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais, 
reportados a 31 de Dezembro de 2013, enviado pelo executivo municipal, e distribuído em tempo 
oportuno a todos os Vogais em formato digital, conforme deliberação tomada pelo executivo 
municipal na sua reunião realizada no dia 16 do corrente mês de Abril. 
 
4º. - Designação de munícipe para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro 
       Verde (CPCJ): 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o pedido formulado pela Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ, de Castro Verde, para que esta Assembleia designe um 
cidadão para integrar aquela Comissão, em substituição da cidadã Ercília Martins. A Srª 
Presidente informou que havia falado previamente com o Sr. Vogal Filipe Mestre, no sentido de 
haver um consenso prévio na designação desse mesmo cidadão, tendo assim surgido uma 
proposta para que fosse indicada a Srª. Educadora de Infância, Lucinda Andrade Elias Correia 
Pito Simões, após a realização de um contato prévio com a mesma. 
 
Posto isto, procedeu-se à votação da proposta, por voto secreto, tendo a mesma sido aprovada 
por unanimidade, com um total de 16 votos de todos os Vogais presentes. 
 
5º - 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 22 de Fevereiro a 23 de Abril do ano corrente. 
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6º- Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, usou da palavra em primeiro lugar o Sr. Vogal Filipe 
Mestre alertando para a falta de visibilidade no entroncamento da Rua de Olivença com a 
Estrada de Casével, que implica a aproximação das viaturas quase ao eixo da via para a obter, 
resultante da colocação dos tapumes para a construção do edifício do CIEBAL, apesar da 
existência de um espelho nesse mesmo entroncamento, pelo que sugeriu a alteração desta 
situação, ajustando a colocação desse mesmo espelhou, por forma a aumentar a visibilidade e a 
reduzir o perigo eminente de colisão de viaturas naquele entroncamento. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho criticando o facto do passeio na Estrada de Casével 
ter sido totalmente ocupado com os tapumes da mesma obra e não se ter tido em conta aquela 
zona escolar com os perigos eminentes para as crianças que se dirigem para o Estádio 
Municipal, e daí ser de opinião que o mesmo passeio devia ter sido ocupado apenas numa parte.  
 
Usou novamente da palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre alertando, mais uma vez, para a existência 
de uma viatura abandonada e num estado de degradação, no Largo Vítor Prazeres, em Castro 
Verde, o qual, para além do aspeto que o mesmo apresenta em plena via pública, ocupa dois 
lugares de estacionamento. 
 
Alertou igualmente o Sr. Vogal Jorge Monteiro para a existência de uma viatura abandonada em 
estado de degradação, uma vez que já não possui qualquer roda, na Rua do Alfazema, em 
Castro Verde. 
 
Respondendo às questões colocadas o Sr. Presidente, relativamente aos veículos abandonados, 
informou que os serviços iam iniciar mais uma recolha, referindo contudo que a viatura existente 
no referido Largo Vítor Prazeres e pertencente ao falecido “Francisco Bamba” era uma situação 
que se prendia com ques, por não se tratar efetivamente de um carro abandonado. 
 
Quanto à construção do CIEBAL e antes de falar das preocupações apontadas que considerou 
justas, informou que a mesma está a decorrer, no momento, dentro de um ritmo muito lento, mas 
está agendada uma reunião com o empreiteiro para analisar os inconvenientes que a mesma 
está a acarretar. 
 
Quanto aos incómodos que a obra está a causar, lembrou que qualquer obra causa distúrbios e 
que reconhecia que era complicado a entrada das viaturas na estrada de Casével oriundas da 
Rua de Olivença e por isso há que ter cuidado principalmente quem vai na estrada de Casével 
uma vez que não tem a perceção de quem vem saindo da Rua de Olivença, apesar do espelho 
instalado nesse mesmo entroncamento. 
 
Relativamente à ocupação do passeio com tapumes para a construção da obra, o Sr Presidente 
da Câmara informou que a mesma resulta do respetivo estudo do plano de gestão, 
criteriosamente efetuado, tendo em conta as regras definidas, onde se verificou a necessidade 
de ocupar todo o passeio, e que foi aprovado pela Câmara Municipal. 
 
Lembrou assim que a solução passa pela utilização da passadeira existente anteriormente para 
o lado esquerdo da estrada de Casével, que tem um bom passeio, e a seguir utilizar a próxima 
passadeira para ir ao Estádio Municipal, não havendo assim qualquer necessidade de andar no 
meio da estrada. 
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Interveio depois o Sr. Vogal Rui Matos sugerindo que se invertesse o tráfego que está a efetuar-
se pela Rua da Olivença e pela rua paralela à pista de atletismo e assim o problema seria 
minimizado. 
 
Interveio ainda a Srª. Vogal Carla Gonçalves alertando para a falta de visibilidade de quem 
desce a Rua do Largo da Feira, proveniente do moinho, e que pretenda descer a Rua do Poço 
Cavaco (para o Bairro do Resmono) devido ao estacionamento de viaturas em ambos os 
sentidos de trânsito desta última rua, sendo mais prejudicial o que é efetuado no lado direito no 
sentido ascendente. 
 
7º - Período reservado à intervenção do público. 
 

Não se verificou a presença de público. 
 

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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


