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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 
 
 
 
Nº.1/2015 
 
Aos vinte seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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, 
Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da 
Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva Matos, 
Martinho Colaço Valente, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do Soveral Rodrigues de 
Sá Gois e José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo e Alexandra Isabel Bravo Nunes 
Batista Tomé, Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas e de São Marcos da Ataboeira, 
na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Maria Cesaltina Mendes Basílio, Maria da Luz Medeiro Mateus 
Pereira e Ana Luísa Marques Fatana. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente, Francisco Duarte, e os Srs. 
Vereadores António João Colaço, António José de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, informando que, para além das ausências dos Vogais Maria Cesaltina Basílio, Maria da 
Luz Mateus Pereira e Ana Luísa Marques Fatana, o Vogal António José Silvestre Jerónimo, lhe 
havia comunicado, que por motivos profissionais, havia a possibilidade de apenas poder estar 
presente depois do início dos trabalhos. 
 
Em seguida, e antes de proceder à leitura do edital que tornou pública esta sessão, a Srª. 
Presidente da Assembleia apresentou uma proposta de alteração à ordem do dia, na sequência 
de solicitação feita pelo executivo municipal, posterior à saída do mesmo edital, por forma a 
introduzir dois novos pontos, seguindo a ordem inicialmente tornada pública, nomeadamente a 
“Apreciação e votação das propostas da 1ª. alteração ao Mapa de Pessoal para o ano corrente e 
do Recurso à reserva de recrutamento de um lugar de Assistente Operacional - Cantoneiro de 
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Limpeza”, conforme fotocópia da respetiva documentação, entregue atempadamente a todos os 
Vogais, tendo a mesma alteração sido aceite por consenso unânime. 
 
Posto isto, procedeu à leitura do edital que tornou pública esta sessão e que com a introdução 
dos referidos pontos, fica 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. - Fixação do valor máximo do IAS (Indexante de Apoios Sociais) na atribuição dos Apoios 
       Económicos aos Estudos do Ensino Superior. 
 
2º. - 1ª. alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
 
3º. - Recurso à reserva de recrutamento de um lugar de Assistente Operacional. 
 
4º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse. 
 
6º. - 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 e não se verificando qualquer 
alteração, submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
Não participou nesta votação o Sr. Vogal António José Silvestre Jerónimo, por não estar ainda 
presente. 
 

Expediente: 
 
Deu o 2º. Secretário conhecimento do expediente recebido, do qual destacou o seguinte: 
 

• Circulares da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a realização do 
XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a realizar em Tróia 
(Grândola), nos dias 27 e 28 de Março do ano corrente, e sobre a realização de um 
debate público acerca da “Reestruturação do Setor das Águas”. 

• E-mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, acusando a receção da moção desta 
Assembleia “Os serviços que são públicos, não são negócio, nem para negociar” e 
dando conhecimento da pergunta que dirigiu ao Ministério da Educação e Ciência sobre 
o encerramento de escolas do 1º. Ciclo e do Pré-escolar e da resposta dada à mesma 
pergunta. 
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Justificação de falta: 
 

No âmbito do expediente recebido deu o 2º. Secretário conhecimento do pedido de justificação 
de falta solicitada pela Srª. Vogal Ana Luísa Marques Fatana, à presente sessão, sendo a 
mesma aceite pela Mesa. 
 

Outros assuntos de interesse: 
 

Aberto este ponto de ordem de trabalhos não se verificou qualquer intervenção. 
 

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

Ordem do dia 
 
1º. - Fixação do valor máximo do IAS (Indexante de Apoios Sociais) na atribuição dos 
       Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o pedido solicitado pelo executivo 
municipal, no sentido desta Assembleia fixar em 1.7 (712,67 €) como valor máximo do IAS 
(Indexante de Apoios Sociais) na concessão dos apoios económicos aos estudos do ensino 
superior, adotando temporariamente para o ano letivo corrente, a alteração à alínea a) do ponto 
2 do art.º 5º do respetivo regulamento, na sequência da sua deliberação de 4 de Fevereiro 
corrente, e a exemplo do que foi fixado no ano letivo anterior. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o assunto em apreciação, foi o mesmo 
submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 
 
Não participou nesta votação o Sr. Vogal António José Silvestre Jerónimo, por não estar ainda 
presente. 
 
2º. - 1ª. alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2015: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta referente à 1ª. 
alteração a efetuar ao Mapa de Pessoal do ano em curso, formulada pelo executivo municipal na 
sequência da sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 18 de Fevereiro corrente: 
 
“Considerando que o atual mapa de pessoal, aprovado por deliberação da Câmara Municipal, de 
29 de outubro de 2014, e da Assembleia Municipal, de 17 de dezembro de 2014, necessita ser 
ajustado às atuais necessidades. 
 
Considerando a necessidade de reforço no setor de higiene pública e tendo em conta que se 
encontra válido um procedimento concursal para recrutamento de Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza), proponho à Assembleia Municipal, a alteração ao mapa de pessoal 
que se anexa, para que seja possível o recurso à reserva de recrutamento.” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o assunto em apreciação, foi o mesmo 
submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 
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Não participou nesta votação o Sr. Vogal António José Silvestre Jerónimo, por não estar ainda 
presente. 
 
3º. - Recurso à reserva de recrutamento de um lugar de Assistente Operacional  
       (Cantoneiro de Limpeza): 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta formulada pelo 
executivo municipal conforme deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 18 do corrente 
mês de Fevereiro: 
 
“No ano de 2015 os Municípios podem recrutar trabalhadores, desde que se verifiquem 
cumulativamente os requisitos previstos no nºs 2 do artigo 62º e alínea b) e d) do nº 2 do artigo 
47º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro: 
 
Reunidos os requisitos abaixo mencionados, proponho a aprovação da presente proposta pelo 
Órgão Executivo e posterior aprovação do Órgão Deliberativo, para recurso à reserva de 
recrutamento constituída no procedimento concursal publicado no Diário da República nº 181, de 
19 de setembro de 2014, referência B, o qual foi homologado por meu despacho de 16 de janeiro 
de 2015, para recrutamento de um lugar de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza). 
 
1 - No ano de 2015, os municípios em equilíbrio não podem aumentar a despesa com pessoal, 
de acordo com o nº 2 do art.º 62º do O.E.; assim estão previstas as seguintes alterações em 
termos de remuneração com pessoal que entretanto iniciaram funções em 2015 e aqueles que 
cessaram funções durante o ano de 2014: 
 
Encargos com recrutamentos já 
assumidos em 2015 

Diminuição de encargos em relação ao ano de 2014 
(aposentações, licenças…) 

87.000€ 115.000€ 
2 - Encargo com o recrutamento no corrente ano – 8.200€ 
Requisitos mencionados no artº 64º da L.O.E. 
 

Imprescindibilidade do Recrutamento 
 

Identificação do posto de 
trabalho 

Descrição sintética das 
atividades inerentes ao 
posto de trabalho 

 

Fundamentação 

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

 31/12/2013 31/12/2014 
 

Atualmente 
(11/Fev./2015) 

Total (*) 203 197 199 
Carreira/categoria 
Assistente 
Operacional *) 

 
 

126 

 
 

122 

 
 

124 
(*) Inclui 24 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Ação Educativa) contratados pela Câmara a 
prestar serviço nas escolas do 1º ciclo. 
Os encargos decorrentes do recrutamento estão previstos nos termos do Doc. Anexo. 
 
3 - Requisitos do nº 2 do artigo 47º do O.E. 
b) Foi publicitado o procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público e foram cumpridas as 
preferências legais de admissão não se tendo verificado qualquer candidatura. 
d) Conforme se pode verificar na plataforma do SIIAL, foram cumpridos todos os deveres de 
informação.” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o assunto em apreciação, foi o mesmo 
submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 
 
Não participou nesta votação o Sr. Vogal António José Silvestre Jerónimo, por não estar ainda 
presente. 
 
4º. - 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 
documento anexo, enviados para efeitos da apreciação da Assembleia Municipal, reportada ao 
período de 12 de Dezembro a 19 de Fevereiro corrente.  
 
5º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal João Pedro Dias Aurélio que 
colocou as seguintes questões: 
 
- Alertou para a acumulação de resíduos em determinados ecopontos em Castro Verde. 
- Alertou igualmente para a destruição dos passeios que constata, há bastante tempo, na Rua 
  Dr. António Francisco Colaço, em Castro Verde. 
- Questionou e manifestou o seu espanto acerca da existência de um “bairro de lata” de etnia 
  cigana nas imediações do Rossio do Santo, (São Sebastião), em Castro Verde, situação já 
  alvitrada nesta Assembleia pelo Vogal Artur Lagartinho, atendendo às condições de habitabili- 
  dade,e em que o Sr.Presidente da Câmara terá afirmado que a situação não era para se man- 
  ter durante muito tempo. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando a sua opinião quanto à necessidade de 
ser alterado o estacionamento de viaturas na Rua Luís de Camões, em Castro Verde, por forma 
a passar a ter estacionamento apenas numa das faixas, uma vez que conjuntamente com o 
estacionamento e acrescido o período de maior utilização daquela via aquando da entrada e 
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saída dos alunos da Escola EB2,3, a situação das duas filas de trânsito é extraordinariamente 
problemática, nomeadamente com viaturas de maior dimensão. 
 
Confirmou a Srª. Presidente da Assembleia a situação descrita pelo Sr. Vogal Filipe Mestre, 
lembrando que o facto de permitir fazer duas filas de trânsito naquele local, por lei já é proibido 
estacionar nos dois lados da rua, para além de que, se houver algum acidente, pode ser 
levantada a dúvida quanto ao apuramento de culpas, em termos legais. 
 
A seguir o 2º. Secretário, Sr. João Branco, propôs que fosse registado em ata um voto de pesar 
pelo falecimento, recentemente ocorrido no serviço, do trabalhador da Autarquia, José Francisco 
de Jesus, proposta esta que foi aceite consensualmente. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara, e referindo-se em primeiro lugar à questão do 
estacionamento na Rua Luís de Camões, informou que o executivo iria refletir um pouco mais 
sobre o mesmo, no sentido de confirmar se o problema é assim tão grave, e lembrou que 
recentemente foram tomadas duas decisões em matéria de ordenamento do trânsito (nas Ruas 
Francisco Galrito, Manuel da Fonseca e dos Malmequeres), sendo, todavia, sua opinião que não 
se deve cair no exagero, perante a ocorrência de um determinado congestionamento pontual em 
determinada via pública da vila, e quanto à situação que se verifica junto da Escola EB2,3 pensa 
que o problema não se põe com o referido estacionamento, em termos de riscos para as 
crianças que a frequentam, mas sim com alguma falta de civismo da generalidade dos 
condutores, e daí voltar a referir que deve refletir-se no assunto mas não cair no exagero, uma 
vez que seria criar um outro problema em termos de falta de estacionamento. 
 
Quanto aos passeios da Rua Dr. António Francisco Colaço, informou que a curto prazo a 
Câmara irá proceder ao seu arranjo, reconhecendo que é assunto que já foi falado mas não 
concretizado por falta de pessoal para o fazer. 
 
Acerca da situação dos ecopontos, lembrou que a respetiva recolha é da responsabilidade da 
RESIALENTEJO, dando a Câmara contudo um contributo muito significativo que já ultrapassa a 
questão dos existentes nas freguesias do concelho, mas não podendo fazer mais.  
 
Adiantou que ia ver se através do presente Quadro Comunitário de Apoio, que tem um capítulo 
significativo com vista à redução de resíduos no aterro, salvaguardando assim a parte dos 
reciclados, poderá adquirir equipamentos no sentido de ter meios de recolha que permita uma 
melhor e maior distribuição geográfica dos ecopontos, sem contudo comprometer as parcerias 
existentes nesta área. 
 
Alvitrou ainda, a ideia de criar um ecoponto mais alargado, sem ser apenas com os três 
módulos, por forma a proceder à recolha de outro tipo de reciclados volumosos que 
habitualmente são depositados junto dos atuais ecopontos. 
 
Quanto à situação da etnia cigana, lembrou que não havia afirmado que ia resolver o problema 
mas sim tentar controlar a situação e que efetivamente a mesma está controlada, isto é, 
atualmente existem 51 residentes tolerados, em Castro Verde, e que em tempos houve um 
número bastante superior, estando os mesmos alojados nas 4 “casas” existentes no Rossio do 
Santo, assim como em tendas e barracas, constatando-se ainda que neste momento apenas 
existem 4 barracas.  
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Adiantou que recentemente o Instituto de Emprego e Formação Profissional decidiu proporcionar 
a pessoas de etnia cigana, teoricamente residentes em Castro Verde, mais um curso de 
formação, sem dar uma informação prévia à Câmara Municipal como tinha sido solicitado numa 
situação anterior, para evitar a vinda de pessoas sem residência neste concelho. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho sugerindo, como solução para uma melhor recolha 
de produtos para reciclagem, a continuação da substituição dos ecopontos por subterrâneos, 
atendo à sua maior dimensão e serem mais estéticos.  
 
Alvitrou ainda o mesmo Vogal que o eventual atraso na recolha de resíduos pode dever-se ao 
novo sistema de triagem dos produtos que a RESIALENTEJO está a implementar estando ainda 
numa fase experimental. 
 
6º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou a presença de público. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por, maioria, com a abstenção do Sr. Vogal 
António José Silvestre Jerónimo, por não ter participado nas votações dos assuntos tratados, e 
assinada pela Srª. Presidente da Assembleia, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


