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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. 
 
 
Nº.2/2015 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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, 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. 
 
Faltou a esta sessão a Srª. Vogal Maria Cesaltina Mendes Basílio 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente, Francisco Duarte, e os Srs. 
Vereadores António João Colaço, Paulo Jorge Nascimento e António José de Brito. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, e devido ainda à ausência da Srª. Presidente da 
Assembleia, o Sr. João Miguel Benedito Branco, 2º. Secretário, declarou aberta a sessão e 
procedeu à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia 
 

• Aprovação da ata da sessão anterior. 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2014. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano - 2015. 
 
3º - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2014. 
 
4º. - Apreciação e votação da 2ª. alteração ao Mapa de Pessoal - 2015. 
 
5º. - Proposta de recurso à reserva de recrutamento de três lugares de Assistente Operacional 
      (Jardineiro). 
 
6º. - Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um lugar de Técnico 
       Superior (Investigação Social Aplicada). 
 
7º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
8º. - Outros assuntos de interesse. 
 
9º. - 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 maioria, com as abstenções 
das Vogais Maria da Luz Mateus Pereira e Ana Luísa Marques Fatana. 
 

Expediente: 
 
Deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, do qual destacou o seguinte: 
 

• Listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados e que se mantêm em vigor 
no atual ano económico, considerando a autorização genérica de autorizações prévias 
para futuros compromissos plurianuais, aprovada na sessão desta Assembleia Municipal 
realizada no dia 17 de dezembro de 2014. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento da resposta dada pelo 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social sobre a pergunta que lhe 
dirigiu acerca dos “Contratos de emprego - inserção nas Escolas Públicas”. 

• Moção da Assembleia Municipal de Viseu sobre o combate à corrupção. 
• Moções da Assembleia Municipal de Odemira sobre “Saudação ao Povo Grego” e 

“Descentralizar sim, embuste não!”. 
• Fax da CIMBAL sobre a substituição de membros nas suas sessões da Assembleia 

Intermunicipal e solicitando informação sobre os membros suplentes eleitos por esta 
Assembleia. 

• Oficio circular do Tribunal de Contas sobre “Despacho Judicial nº. 3/2015-EC - 9ª. 
alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas - Lei nº. 98/976, de 26 
de agosto, republicada pela Lei nº. 20/2015, de 9 de março.” 

 



 

3/14 
Sessão da AM de 28.4.2015 
 

Outros assuntos de interesse: 
 

Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Guilherme Góis, agradecendo, 
em seu nome e da sua família, o voto de pesar manifestado pelo executivo municipal pelo 
falecimento do seu avô, Sr. Vítor Prazeres do Soveral Rodrigues, que exerceu funções como 
Vogal desta Assembleia durante largos anos. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre questionando o Sr. Presidente da Câmara acerca do 
reinício das obras no IP2, por ter presenciado já algum movimento de obras em determinado 
percurso do mesmo. 
 
Reparou o mesmo Vogal o facto de ter recebido apenas em formado digital os documentos 
relativos à prestação de contas ao invés do habitual, em que era distribuído também em formado 
de papel, nomeadamente ao representante do Partido Socialista nesta Assembleia, fazendo 
assim com que a sua apreciação se tornasse mais fácil, ao invés de formato digital, o que veio 
de alguma forma prejudicar uma leitura mais aprofundada do mesmo. 
 
Entregou depois o mesmo Vogal o seguinte requerimento: 
 
“Nos termos do alínea b) do artigo 32º., Capítulo III, do Regimento da Assembleia Municipal de 
Castro Verde, apresentamos o seguinte requerimento: 
 

1. Os Vereadores do PS na Câmara Municipal propuseram na sessão de 9 de abril de 
2014 que fosse promovida uma homenagem ao Dr. Francisco Alegre, atribuindo o seu 
nome ao Centro Escolar nº.2 de Castro Verde. Esta proposta foi consensualmente 
acolhida pelos demais eleitos, entendeu-se, na altura, que o processo deveria decorrer 
com o envolvimento de toda a comunidade educativa. 

 
2. Na abertura do atual ano letivo e no âmbito de uma visita ao Centro Escolar nº.2, onde 

reunimos com a Direção do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, tivemos a 
oportunidade de relembrar publicamente a proposta apresentada cinco meses antes e 
manifestar o desejo que o processo evoluísse e fosse concretizado publicamente, tal 
como sugerimos, no âmbito do 41º. Aniversário do 25 de Abril. Como consequência da 
nossa posição, numa informação escrita prestada na reunião de Câmara de 23 de 
setembro de 2014, o Senhor Presidente informou que haviam sido “diligenciados os 
procedimentos adequados no sentido de envolver a comunidade escolar nesta decisão”, 
informando ainda que aguardava respostas. 

 
3. Passaram-se entretanto SETE MESES e, pelo meio, já foram realizadas duas reuniões 

do Conselho Municipal de Educação (dias 05 de novembro de 2014 e 25 de fevereiro de 
2015) sem que o assunto tenha sido abordado ou qualquer decisão tomada. 

 
Queremos, portanto, questionar o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o 
seguinte: 
 

1. Há alguma razão concreta para que este processo esteja a ser adiado de modo tão 
objetivo? 

2. Quando pretende apresentar esta proposta, que mereceu unanimidade na Câmara 
Municipal, para análise e parecer no Conselho Municipal de Educação?” 
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Relativamente à questão colocada sobre a não entrega da prestação de contas em formato de 
papel, a Srª. Presidente reconheceu a importância da mesma, informando que não se tinha 
apercebido desse facto e segundo informação obtida, agora, junto do Coordenador Técnico da 
Secção Administrativa, o que lhe tinha sido transmitido era que se procederia à entrega da 
documentação em formato de papel se lhe fosse solicitada, tendo em conta a quantidade de 
papel em que a mesma se traduz, incluindo o inventário e cadastro, o que não aconteceu. 
 
Registou contudo a Srª. Presidente a situação para que este tipo de documentos possam ser 
entregues efetivamente também em formato de papel como vinha sendo feito até então. 
 
Respondendo à questão colocada sobre as obras do IP2, o Sr. Presidente da Câmara afirmou 
que também se tinha apercebido de um aparente reinício das mesmas, nomeadamente alguma 
movimentação de terras e limpeza das ervas nas obras efetuadas, mas não de qualquer 
intervenção nas obras de arte. 
 
Adiantou que, em termos formais, a Câmara Municipal e a CIMBAL não tiveram conhecimento 
do recomeço das obras, sendo que na última reunião do executivo da CIMBAL foi mandatado o 
seu Presidente para contactar as Estradas de Portugal e a subconcessionária no sentido de 
prestarem informação oficial do recomeço das mesmas e de que tipo de obras efetivamente se 
trata, uma vez que, apesar de ter sido muito discutida e das notícias vindas a público quanto à 
renegociação do contrato de subconcessão, não existe nenhum documento formal público que 
estabeleça as obras a executar, independentemente do que estava projetado inicialmente, não 
tendo contudo obtido ainda qualquer resposta. 
 
Quanto à não entrega dos documentos em formatos de papel, informou que à mesma questão já 
foi dada resposta, e quanto ao formulado no requerimento entregue reparou que a pergunta é 
feita ao abrigo do artigo 32º. do Regimento da Assembleia mas que este artigo estabelece as 
regras da renúncia ao mandato, o que certamente trata-se de um lapso. Informou contudo que 
daria uma resposta à posteriori, nos termos regimentais. 
 
Adiantou contudo que o assunto estava no mesmo ponto que é referido na sua informação, isto é 
contínua a Câmara a aguardar, não do Conselho Municipal de Educação, mas sim do Conselho 
Pedagógico Geral e do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas resposta nesse 
sentido. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Carlos Ramos opinando que o processo de atribuição de nomes a 
instalações do ensino público passa pelas instâncias superiores do Ministério da Educação. 
 
Usou da palavra depois o Sr. Vereador Paulo Nascimento lembrando que há alguns anos, 
quando houve uma decisão de atribuir nomes às escolas secundárias a nível nacional, e em que 
até foi proposto o nome do Dr. Francisco Alegre para Escola Secundária de Castro Verde, esse 
processo começou exatamente pelo Ministério da Educação.  
 
Confirmou igualmente o Sr. Vereador Paulo Nascimento das diligências formalizadas junto da 
comunidade escolar para se pronunciar sobre o assunto, no sentido de se envolver sobre o 
mesmo, não tendo de facto havido ainda qualquer resposta. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 
       2014. 
 
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 15 de Abril corrente, e 
de cujos documentos foram enviadas cópias a todos os Vogais, em formato digital. 
 
Aberta a discussão dos documentos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre reafirmado a dificuldade 
que teve na apreciação dos documentos por ter sido entregue apenas em formato digital, e daí 
não ter aprofundado a mesma e ter-se cingindo principalmente aos números principais. 
 
Opinou em seguida o mesmo Vogal que um documento desta natureza, com os defeitos ou 
virtudes próprias, deve ser apresentado por quem o apresenta no sentido de informar quais as 
grandes linhas que estiveram subjacentes à presente prestação de contas em relação ao 
orçamento anterior. 
 
Afirmou o mesmo o Vogal que lhe chamou à atenção os números relacionados com a taxa de 
execução que foi de 60,07% e do PPI que pouco passou dos 43%, pelo que solicitou ao Sr. 
Presidente da Câmara que se pronunciasse sobre os motivos a que se devem estas baixas 
taxas de execução, assim como, para além das intervenções pontuais, não foi executado o 
investimento previsto em orçamento relacionado com as estradas municipais. 
 
Interveio a seguir o Sr. Presidente da Câmara que em relação à primeira questão colocada pelo 
Sr. Vogal Filipe Mestre, quanto à apresentação dos documentos, informou que entendia que a 
apresentação dos mesmos, transcrita em duas páginas e meia, era suficiente, e daí entender 
não ter que fazer uma intervenção de fundo. 
 
Relativamente às taxas de execução “baixas”, o Sr. Presidente da Câmara comentou que as 
mesmas correspondem ao Orçamento de 2014 e que ainda estava sobreavaliado, e, como pode 
verificar-se neste Relatório e Contas, o saldo transitado ascende a um milhão de euros, ou seja 
praticamente a um saldo de gestão corrente. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que não houve capacidade de gastar mais pelo facto de para executar 
um orçamento a 100%, em termos de despesa, tem que haver a contrapartida receita, não 
gastando, por isso, mais do que tem efetivamente disponível. 
 
Referiu-se depois à declaração de voto que os eleitos do Partido Socialista apresentaram no 
executivo municipal, aquando da sua abstenção nesta matéria, e em que determinado momento 
afirmam “que se fossem poder fariam isto e aquilo”, afirmou que tal não se punha em causa, mas 
lembrou que neste momento não são possíveis, e a ser feitos, nomeadamente a remodelação da 
rede de águas de Castro Verde e a reparação da rede viária municipal, teriam paralisado todos 
os outros setores, uma vez o custo estimado destas duas intervenções inibiriam a Câmara de 
poder prestar qualquer serviço em qualquer outro setor, a não ser que endividassem o Município, 
não ao nível da contração de empréstimos mas ao nível da falta de pagamento aos 
fornecedores, conduzindo a Autarquia ao descalabro financeiro, situação idêntica que, em sua 
opinião, também o Partido Socialista conduziu à situação deste País, afirmando que de forma 
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alguma estava a desculpar o atual governo com as atitudes que tem tomado reforçando as do 
Partido Socialista. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre, lembrando que não tinha afirmado que iriam reparar 
toda a rede de águas ou todas as estradas municipais, pois reconhece que tal seria inconcebível 
financeiramente, alertou contudo, que tais intervenções estão previstas no programa eleitoral da 
CDU, e como tal é sua opinião que a execução das mesmas terá que ser planificada em termos 
orçamentais e por fases. Acrescentou que pela intervenção do Sr. Presidente deduzia que as 
fracas taxas de execução do Orçamento e Plano de Atividades foi culpa do anterior Governo do 
“José Sócrates”. 
 
Não havendo no momento mais intervenções foram o Relatório e Contas de Gerência relativos 
ao exercício do ano transato submetido a votação, separadamente, tendo os mesmos sido 
aprovados por maioria, com cinco abstenções dos eleitos do Partido Socialista, uma abstenção 
do eleito do Partido Social Democrata, e com doze votos favoráveis dos eleitos da Coligação 
Democrática Unitária. 
 
Apresentou e procedeu em seguida à sua leitura, o Sr. Vogal Filipe Mestre, a seguinte 
declaração de voto, em nome dos restantes Vogais do Partido Socialista: 
 
“Declaração de voto: 
 
Os números não enganam e os números agora revelados pela maioria da CDU na Câmara 
Municipal de Castro Verde sobre o seu desempenho durante o ano passado são a expressão 
muito concreta daquilo que o Partido Socialista já tinha denunciado: 2014 foi um ano perdido 
para Castro Verde! 
 
Sendo mais concretos: 
Em sede de Grandes Opções do Plano (GOP), a Câmara executou apenas 60,7% e, no caso do 
Plano Plurianual de Investimentos (PPI), não foi além de escassos 43,1%. 
 
São valores verdadeiramente preocupantes! 
 
Como não queremos acreditar que por trás desta grande inoperância esteja uma estratégia com 
fins exclusivamente políticos e eleitorais, não podemos deixar de alertar os eleitos da 
Assembleia Municipal para a necessidade de incentivar a maioria da CDU na Câmara Municipal 
para um maior empenho na resolução dos problemas que persistem em Castro Verde e no resto 
do concelho. 
 
Por isso, damos dois exemplos concretos que espelham a inércia do executivo municipal: 
 

1. A rede de águas da zona mais antiga da vila de Castro Verde está num estado de 
progressiva degradação. O problema é grave e antigo mas, em 2014, a Câmara (tirando 
os problemas diários com inúmeras rupturas!) investiu ZERO EUROS na sua resolução! 
Tememos que em 2015 não seja diferente. No entanto, apesar deste quadro, a CDU já 
tratou de aumentar os preços da água! Ou seja … não resolve problemas mas agrava a 
factura das pessoas ao fim do mês.´ 

2. A rede de estradas municipais é outro grave problema que demonstra a ineficiência da 
Câmara. Apenas um exemplo: a estrada que liga Castro Verde, a freguesia de Santa 
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Bárbara de Padrões e a Mina de Neves Corvo tem condições de circulação vergonhosas 
e a segurança das pessoas está posta em causa. Em 2014… nada foi alterado! 
 
Podíamos aqui identificar outros problemas que, aliás, estão à vista de todos e 
demonstram bem a inércia e falta de projeto da CDU para Castro Verde. Contudo, 
ficando as nossas divergências bem vincadas e havendo a certeza que teríamos opões 
muito diferentes, queremos destacar que só o sentido de responsabilidade e a defesa 
dos interesses de toda a população do nosso concelho determinam a nossa 
ABSTENÇÃO. 
 
Um sentido de responsabilidade que, aliás, ficou bem patente com o apoio dado muitas 
vezes, na Câmara e na Assembleia Municipal, quando os nossos eleitos votaram, a 
favor de decisões que acham corretas e necessárias para o concelho, 
independentemente de essa ser a obrigação e a responsabilidade da autarquia. 
 
Com esta posição, assumimos também a expectativa de que a CDU, no futuro, opte por 
pôr os interesses das pessoas de Castro Verde à frente dos seus interesses políticos, 
partidários e ELEITORAIS - coisa que não aconteceu no primeiro ano do mandato, 
conforme está à vista de todos!” 
 

Pediu em seguida o uso da palavra, o Sr. Vogal Carlos Ramos, e a propósito da declaração de 
voto acima descrita, afirmou que de facto os números não enganam mas no entanto podem ser 
lidos de várias maneiras, e opinou que o Sr. Presidente da Câmara já explicou devidamente as 
razões quanto às taxas de execução atingidas. 
 
Lembrou que quer as famílias, as Autarquias e o Pais, vivem em situação de constrangimentos 
financeiros e daí achar que não seja boa politica estar a investir para além daquilo que é 
possível, pelo que é de opinião ser absolutamente correto, justo e razoável proceder em 
conformidade com a situação em que se vive, ao invés de enveredar por declarações que de 
alguma forma são populistas, pois seria bom que todos estes problemas, das águas e estradas, 
estivessem todos resolvidos, e concluiu lembrando que “não há omeletes sem ovos” e neste 
caso é o dinheiro que não abunda, e que há que saber geri-lo de acordo com as prioridades 
estabelecidas. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal João Pedro Aurélio opinando que a questão em causa também pode 
ter a ver com a apresentação de “coisas que depois não se podem concretizar” e empolar verbas 
que podem dar depois estas discrepâncias. 
 
Usou da palavra o Sr. Vogal Rui Matos, perguntando aos eleitos do Partido Socialista com que 
dinheiro é que “fariam estas estradas e tudo o que têm dito que faziam no seu programa 
eleitoral.” 
 
Idêntica pergunta fez o Sr. Vogal João Pedro Aurélio em relação ao executivo quanto às verbas 
que seriam necessárias para aquilo que se propôs fazer em 2014. 
 
O Sr. Vogal Rui Matos opinou que deve chegar-se onde se pode e não ir para além disso e se se 
chegou à conclusão que não há dinheiro para grandes investimentos, a viragem para a parte 
social é uma boa política. 
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A propósito da situação do País, lembrou que durante anos e anos, após o 25 de Abril, o mesmo 
tem sido governado sucessivamente pelo Partido Socialista ou pelo Partido Social Democrata e 
daí questionar o que temos neste País além de miséria, tendo-se por isso gasto dinheiro “em 
apitos e flautas” com o resultado sobejamente conhecido, dando como exemplo algumas 
autarquias vizinhas onde tal aconteceu e que estão hoje a pagar a respetiva fatura. 
 
Interveio a seguir o Sr. Presidente da Câmara lembrando o que havia proferido aquando da 
aprovação do Orçamento do ano transato, em termos de receitas e da quebra muito significativa 
das mesmas, desde há quatro anos, ao nível das autarquias, motivada pela receção económica 
que atinge todo o País  e pelos “roubos” começados pelo governo do “José Sócrates”, em termos 
das transferências da participação nos impostos do Estado e nos cortes da sua participação no 
Orçamento de Estado e que com o atual governo, estão devidamente legalizados, com a 
alteração à Lei das Finanças Locais. 
 
Lembrou também o Sr. Presidente do termo do último Quadro Comunitário, em 31 de Dezembro 
de 2013, e do início do novo em 1 de Janeiro de 2014, mas que à data, após 1 ano e 4 meses, 
ainda está em discussão nas esferas regulamentares e outras, quanto à sua execução prática, e 
daí deduzir que financiamentos ao abrigo do mesmo quadro comunitário só surgirão a partir de 
Março do próximo ano. 
 
Informou que desde o ano de 2013, esta Câmara Municipal apenas recebeu financiamento no 
âmbito de uma única candidatura, referente à construção do CIEBAL, em curso, não havendo 
qualquer outra receita significativa, proveniente de Fundos Comunitários. 
 
Ainda a propósito do Orçamento do ano transato e de outros anteriores, lembrou o Sr. 
Presidente da Câmara que não fazia promessas e que ao inscrever uma ou outra determinada 
rúbrica em orçamento, e dando como exemplo a verba simbólica de 1.000 € para a EM 508, 
relembrou, o que havia proferido nesta Assembleia, que a mesma verba não era para gastar 
naquela obra, mas sim no sentido de ter rúbrica aberta para poder apresentar a respetiva 
candidatura se houver alguma hipótese de financiamento, assim como noutras situações que se 
verificam no orçamento. 
 
Afirmou o Sr. Presidente da Câmara que perante esta situação é capaz de conduzir a taxas de 
execução do nível das atuais, lembrando que a Autarquia não possuía nenhuma “fábrica de 
notas” e mesmo recorrendo ao crédito, como já foi contestado pelas bancadas do Partido 
Socialista, só o fará se tiver possibilidade de fazer investimento em determinado momento e se 
esse mesmo investimento puder ser ressarcido de alguma das despesas. 
 
Quanto às taxas de execução consideradas baixas, nomeadamente ao nível da despesa 
corrente, opinou que se trata de uma taxa de execução muito razoável, uma vez que 
“praticamente tudo o que nos comprometemos a fazer foi feito”, e lembrou que não é assim tão 
pouco, alertou ainda para o facto de haver cada vez mais autarquias que fazem “menos 
construção em betão” e tentam assegurar um maior número de prestação de serviços nas 
diferentes áreas que lhes pertencem, quer por imposição legal ou porque o assumem em termos 
políticos consequentes, nomeadamente, na necessidade, cada vez maior, de apoio ao 
movimento associativo, de melhorar as condições do setor da educação assim como no apoio à 
ação social, situação que, em sua opinião, é a diferença entre o PS e a CDU, pois ao mesmo 
tempo que “previmos em Plano obras, previmos também que temos que prestar o apoio ao 
movimento associativo, assegurar as condições no setor da educação, no apoio à ação social e 
outras situações”. 
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Reafirmou que a receita é cada vez mais curta e que a despesa, por muito controlada que seja, 
mantem-se ou com tendência para crescer, pelo facto de que os apoios em causa são cada vez 
maiores, face à situação precária da nossa população, em que as necessidades acentuam-se 
cada vez mais. 
 
Concluiu o Sr. Presidente que a Câmara Municipal pretende continuar a trabalhar nos setores da 
cultura e do desporto, uma vez que é seu entendimento que estas áreas são tão importantes 
quanto o ensino, as estradas e o abastecimento de água. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrando, a propósito do proferido pelo Sr. Vogal Rui 
Matos sobre quem esteve sempre no Governo, que não foi só o PS e o PSD, mas também 
houve os governos provisórios e os constitucionais. 
 
Referiu-se depois o mesmo Vogal, à gerência dos últimos anos e mais concretamente ao 
governo do “José Sócrates”, referindo que no ano de 2009 houve uma crise financeira 
internacional, e daí questionar qual a influência que esse governo e o “José Sócrates” teve na 
mesma, perante os graves problemas que se levantaram em muitos outros países, em termos 
económicos, como por exemplo na Irlanda, na Islândia, na Grécia e noutros países que tiverem 
que ser intervencionados financeiramente. 
 
Lembrou ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre que Portugal, ao longo destes 41 anos, teve vários 
sobressaltos, que não foram todos proporcionados pelos governos do PS ou do PSD, mas sim 
com a estrutura económica do País que foi abalada com vários factos ocorridos em termos 
internacionais. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que não podemos gastar o dinheiro que 
não temos e que é cada vez menos, pelas razões já aqui indicadas, e daí o campo de manobra 
ser cada vez menor. 
 
Quanto à intervenção a levar a efeito na rede de distribuição e fornecimento de água e na rede 
viária municipal, opinou que a posição da CDU nessa matéria é bastante clara, pois obviamente 
têm que ser intervencionadas e modernizadas, e concluiu afirmando que “será feito haja saúde e 
dinheiro”. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 
      - 2015. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 1ª. 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 15 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 2014 no 
orçamento do corrente ano. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, submeteu a Srª. Presidente à votação da 
Assembleia a proposta da 1ª. revisão a efetuar ao Orçamento do ano em curso, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com cinco abstenções dos Vogais do Partido Socialista, uma do 
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Vogal do Partido Social Democrata e com os doze votos favoráveis dos Vogais da Coligação 
Democrática Unitária. 
 
3º - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2014. 
 
Apreciou a Assembleia e tomou o devido conhecimento do Inventário e Cadastro Patrimonial do 
ano de 2014, na sequência da seguinte proposta apresentada pelo executivo municipal, 
aprovada na sua reunião realizada no dia 15 de abril corrente: 
 
“A fim de dar cumprimento ao disposto na alínea i) do nº.1 do artigo 33º da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, remeto para aprovação da Câmara Municipal, o Inventário de todos os bens, 
direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, referente ao ano de 2014, mapa 
elaborado de acordo com o ponto 2.8.1 – Inventário, do anexo do Decreto-Lei nº.54-A/99,de 22 
de janeiro, (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) cujo documento se anexa. 
 
Nos termos das disposições conjugadas da alínea l) do nº.2 do artigo 25º. e do nº.2 do artigo 27º 
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, devem os mesmos documentos ser submetidos à 
apreciação da Assembleia Municipal, na sessão que se realizará no decurso do corrente mês de 
abril.” 
 
4º. - Apreciação e votação da 2ª. alteração ao Mapa de Pessoal - 2015. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada pelo 
executivo municipal, em conformidade com a sua deliberação tomada na reunião realizada no 
dia 1 de abril corrente. 
 
“Considerando que o atual mapa de pessoal, aprovado por deliberações da Câmara Municipal, 
de 29 de outubro de 2014, e da Assembleia Municipal, de 17 de dezembro de 2014, alterado por 
deliberação da Câmara de 18 de fevereiro e da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro do 
corrente ano, necessita ser ajustado às atuais necessidades. 
 
Considerando a necessidade de reforço no serviço de conservação e manutenção dos espaços 
verdes e tendo em conta que se encontra válido um procedimento para recrutamento de 
Assistentes Operacionais (Jardineiros), proponho à Câmara Municipal e posterior aprovação pela 
Assembleia Municipal, a alteração ao mapa de pessoal que se anexa, para que seja possível o 
recurso à reserva de recrutamento.” 
 
Apreciada a proposta da 2ª. alteração a efetuar ao Mapa de Pessoal, foi a mesma aprovada por 
maioria, com cinco abstenções dos Vogais do Partido Socialista, uma do Vogal do Partido Social 
Democrata e com os doze votos favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática Unitária. 
 
5º. - Proposta de recurso à reserva de recrutamento de três lugares de Assistente 
       Operacional (Jardineiro). 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta formalizada pelo 
executivo municipal, de harmonia com a sua deliberação, tomada na reunião realizada no dia 1 
de abril corrente. 
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“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 C, o qual foi homologado por meu despacho de 16 de 
janeiro de 2015, para recrutamento de três lugares de Assistente Operacional (Jardineiro), por 
tempo indeterminado. 
 
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…) 

95.200 € 115.000 € 
2 – Encargo com o recrutamento no corrente ano (início junho) – vencimento 12.120€, segurança 
social 2.878€, sub. Refeição 1.900€ = 16.898,00 € 
Requisitos mencionados no art.º 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 
(Jardineiro) 

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

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

 
Evolução dos Recursos Humanos 

 
 31/12/2013 31/12/2014 

 
Atualmente 
(11/Fev/2015) 

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

126 122 125 

 
*) Inclui 24 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Ação Educativa) contratados pela Câmara, a 
prestar serviço nas escolas do 1º ciclo. 
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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.” 
 
Apreciada a proposta acima transcrita, foi a mesma submetida a votação e aprovada por 
unanimidade. 
 
6º. - Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um lugar de 
      Técnico Superior (Investigação Social Aplicada). 
 
Submeteu a Sr. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta do executivo 
municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 1 de abril 
corrente. 
 
“No ano de 2015 os Municípios podem recrutar trabalhadores, desde que se verifiquem 
cumulativamente os requisitos previstos no nº 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 a abertura de procedimento 
concursal para recrutamento de um lugar de Técnico Superior (Investigação Social Aplicada), por 
tempo indeterminado. 
 
Considerando o momento atual em que vivemos, temos vindo a fazer um esforço de contenção 
na admissão de trabalhadores, situação que nalgumas áreas é de todo impossível dar resposta 
às nossas necessidades,  logo o relevante interesse público no recrutamento,  tendo em conta a 
racionalização, eficiência e economia de custos, proponho que o presente procedimento seja 
único, isto é, contemplada a possibilidade de serem admitidos em simultâneo, candidatos com 
relação jurídica de emprego público previamente constituída e candidatos sem relação jurídica 
de emprego público, contudo, serão observados necessariamente todos os requisitos no âmbito 
da preferência legal do recrutamento. 
 
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…) 

112.100€ 115.000€ 
 
2 – Encargo com o recrutamento no corrente ano (início dezembro) – 1.201 €, segurança social 
285€, sub. Refeição 85€ = 1.570€ 
 
Requisitos mencionados no art.º 64º da L.O.E. 
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Imprescindibilidade do Recrutamento 
 

Identificação do posto 
de trabalho 

Descrição sintética das 
atividades inerentes ao posto de 
trabalho. 

 

Fundamentação 

 
 
 
Técnico Superior 
(Investigação Social 
Aplicada) 

Execução de funções de estudo, 
planeamento e aplicação de 
métodos e processos de 
natureza  técnica que 
fundamentem e preparem a 
decisão nas diversas matérias 
inerentes à gestão dos recursos 
humanos, nomeadamente 
processamento de abonos e 
descontos dos vencimentos dos 
trabalhadores da Autarquia, 
acompanhamento da aplicação 
do SIADAP, controle e 
tratamento do registo de 
assiduidade. 
 

É imprescindível o 
recrutamento para 
assegurar a prestação de 
serviço público de 
qualidade, no âmbito das 
atribuições do município 
definidos no artº 29º da Lei 
nº 35/2014, de 20 de junho. 

 
Evolução dos Recursos Humanos 

 
 31/12/2013 31/12/2014 

 
Atualmente 
(11/fev/2015) 

Total *) 203 197 199 
Técnico Superior 
(Investigação Social 
Aplicada) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
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. 
 
Apreciada a proposta acima referida, foi a mesma submetida a votação e aprovada por 
unanimidade. 
 
7º. - 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 18 de Fevereiro a 23 de Abril corrente. 
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8º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio a Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira 
questionando a Câmara sobre a intenção de criar no Centro Escolar nº. 2, de Castro Verde, um 
espaço destinado à prática de atividade física, uma vez que não existe qualquer espaço coberto 
destinado a tal atividade naquele recinto, assim como, se está perspetivada a colocação de 
alguma cobertura que “faça sombra” no “parque infantil” existente no pátio interior do mesmo 
Centro Escolar. 
 
Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara informou que relativamente à 
primeira está perspetivada a criação de um espaço destinado à prática desportiva, não no recinto 
do Centro Escolar, mas no circundante Jardim da Esteva, e quanto à segunda, afirmou que é 
seu entendimento que qualquer parque infantil deverá estar ao ar livre e que, à exceção do que 
viu numa determinada superfície comercial, não conhecia nenhum que não estivesse nessa 
condição, e concluiu afirmando que a Câmara não ia fazer qualquer cobertura desse espaço. 
 
9º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou a qualquer intervenção. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade 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. 
 
 
 
 
 
 


