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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 
2012. 
 
 
Nº. 3/2012 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, na vila de Castro 
Verde e Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria 
Fernanda Coelho do Espírito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro 
Verde, Maria Manuela Revés Florêncio e Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 1ª. e 
2ª. Secretárias da respetiva Mesa, e Filipe Manuel Patrício Mestre, Fernando Martins da 
Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, João Pedro Dias Aurélio, Francisco António 
Simões Gonçalves, Manuel da Conceição Colaço, Rui Luís Silva de Matos, Cândido 
Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho do Espírito Santo, Fernanda Guerreiro dos 
Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo, Manuel Jacinto Batista Tomé e Manuel 
dos Santos Marques, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de se reunirem em 
sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Carlos Alberto Soares Ramos, Sónia Isabel Sousa 
Nascimento, Liliana Cristina Valente António e Rui Luís Silva Matos. 
 
Esteve igualmente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. 
Vereadores António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge 
Maria do Nascimento. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo 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 pedido de autorização para abertura de diversos procedi- 
       mentos concursais, nos termos do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, de 30 de De- 
       zembro de 2011. 
 
2º. - Regime jurídico da reorganização administrativa autárquica (Lei nº.22/2012, de  
       30/5) (Redução do número de freguesias). 
 
3º. - Eleição dos representantes suplentes na Assembleia Intermunicipal da CIMBAL 
        - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. 
 
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 aos Srs. Vogais, dispensou a Srª. 
Presidente a leitura da ata da sessão anterior e colocou-a à apreciação. Não havendo 
qualquer proposta de alteração, submeteu-a à votação tendo a mesma sido aprovada, por 
maioria, com as abstenções dos Srs. Vogais João Pedro Dias Aurélio e Cândido Manuel 
Colaço, por não terem estado presentes na sessão em causa. 
 
 Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária da Mesa, Srª. Maria Manuela Florêncio, conhecimento do diverso 
expediente recebido desde a última sessão desta Assembleia, dando particular 
conhecimento dos ofícios de todas as Juntas de Freguesia do concelho nos quais dão 
conhecimento das suas posições, aprovadas por unanimidade, nas respetivas 
Assembleias de Freguesias contra a aplicação da Lei nº.22/2012, informando que as 
mesmas iriam ser apreciadas no ponto agendado sobre o assunto nos trabalhos desta 
sessão. 
Deu igualmente a 1ª. Secretária conhecimento da posição assumida por unanimidade da 
Assembleia de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, contra o encerramento da escola 
do 1º. ciclo naquela sede de freguesia. 
 

 Justificação de falta 
 
No âmbito do expediente, deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do pedido de 
justificação de falta dada à sessão realizada no dia 22 de Fevereiro, pelo Sr. Vogal 
Cândido Manuel Colaço e aceite pela Mesa da Assembleia. 
 
 Outros assuntos de interesse: 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vogais, a Srª. Presidente da Assembleia voltou a dar 
conhecimento das diligências feitas nos termos do nº.1 do artigo 76º. da Lei nº.5-
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A/2002, de 11 de Janeiro, para o preenchimento do lugar deixado na sequência do 
pedido de renúncia do mandato apresentada pelo Sr. Vogal Valdemar Henrique Batista 
André , sem que, contudo, até ao momento qualquer dos notificados tenha aceite o 
cargo. 
 
Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, tendo o Sr. Vogal Filipe Mestre 
manifestado o seu desagrado e preocupação quanto ao facto do encerramento da 
Cooperativa de Consumo Popular Castrense, instituição com o peso e significado que 
tem com cerca de 2.500 cooperantes, e o consequente despedimento dos seus 
trabalhadores, e perguntou se pela direção da mesma ou do executivo municipal, 
(através do seu Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico) houve alguns 
contatos ou iniciativas no sentido de ajudar a ultrapassar esta fase critica daquela 
instituição. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que houve conversações por parte da Direção da 
Cooperativa e que ao nível da Câmara foi registado em ata a sua consternação pela 
situação em que se encontra a mesma instituição. 
 
Lembrou, contudo, o Sr. Presidente da Câmara que, pelo facto de se tratar de uma 
empresa devidamente constituída mas que está numa situação de pré-falência, não há 
nenhum gabinete que resolva essa situação assim como através dos meios que a Câmara 
Municipal tem acesso, pelo que lamenta mas da parte da Autarquia nada possa fazer. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que ao referir-se ao Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento foi pelo facto de ter conhecimento que o mesmo tem estado a fazer 
contatos com empresas que já estão constituídas e daí presumir que a intervenção do 
mesmo não fosse apenas para situações novas mas também naquelas que já estão 
constituídas. 
 
Adiantou que não conhecia, em pormenor, a situação económica da Cooperativa de 
Consumo e daí não saber se a mesma é ou não economicamente inviável, no entanto 
afirmou acreditar que poderá sempre haver uma “tábua de salvação” numa tentativa no 
sentido de dar a volta à situação. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou depois que a resolução da situação da Cooperativa 
está ao nível da necessidade de um aumento de capital significativo e que, como é do 
conhecimento, às Câmaras Municipais está vedada essa participação, pelo que mesmo 
que esta Autarquia tivesse capacidade financeira para o efeito está completamente 
vedada nesse sentido. 
 
Afirmou depois o Sr. Vogal Filipe Mestre que através do Gabinete podia haver uma 
solução a partir de apoios ou iniciativas que existem nessa área, ou através de um 
suporte técnico que indicasse o caminho a seguir, pois como sócio e castrense gostava 
ver a situação da Cooperativa ultrapassada. 
 

 Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o cidadão Manuel António Domingos que 
colocou as seguintes questões: 
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- alertou para a existência de arbustos nos cruzamentos e entroncamentos na entrada 
norte de Castro Verde cujo alto porte está a prejudicar a visibilidade aos automobilistas, 
pelo que sugeriu que fosse feito um corte nos mesmos. 
 
- perguntou se está prevista a colocação de alguma sinalização na estrada de Entradas- 
São Marcos da Ataboeira, tendo em atenção que determinados locais assim o exigem 
pela sua perigosidade e tendo em atenção o facto de que a mesma já tem algum tráfego. 
 
- Alertou para a existência na mesma estrada, na zona da Herdade da Apariça, de um 
troço com cerca de 300 metros com berma sem aterro, o que ao cruzarem-se duas 
viaturas pode provocar algum despiste.  
 
- Alertou igualmente que a entrada de São Marcos da Ataboeira pela mesma estrada 
quase não é percetível devido aos aloendros ali existentes. 
 
- Congratulou-se com o bom trabalho que foi feito no arranjo de diversos caminhos 
agrícolas, nas freguesias de Castro Verde e de Entradas. 
 
Interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, 
Manuel Jacinto Batista Tomé, informando que está a par da situação quanto à questão 
da sinalização na mesma estrada e que a mesma está dependente da conclusão da obra, e 
quanto à questão dos aloendros o corte dos mesmos está dependente da disponibilidade 
de pessoal para o fazer. 
 
Quanto às restantes questões, o Sr. Presidente da Câmara informou que havia tomado a 
devida nota. 
 
Ordem do dia: 
 
Submetendo, formalmente, a ordem do dia à consideração dos Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Srª. Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
1º. - Apreciação e votação do pedido de autorização para abertura de diversos 
        procedimentos concursais, nos termos do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, 
        de 30 de Dezembro de 2011: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação de Assembleia o pedido de autorização 
formulado pelo executivo municipal para abertura dos procedimentos concursais, ao 
abrigo do disposto no artigo nº.46 Lei nº. 64-B/2011, de 30 de Dezembro, para um lugar 
nas seguintes categorias, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada 
no dia 6 de Junho corrente, conforme documentos justificativos que anexa: Assistente 
Operacional (Tratorista); Técnico Superior (Designer); Técnico Superior (Engenheiro 
Civil); Técnico Superior (Comunicação Social); Técnico de Informática (Estagiário); e, 
Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), tendo 
solicitado ao Presidente da Câmara informação adicional sobre o pedido em apreciação. 
 
Assim, o Sr. Presidente da Câmara prestou uma informação em termos gerais sobre a 
obrigatoriedade da Assembleia se pronunciar sobre a abertura destes procedimentos 
concursais conforme assim determina a legislação em causa, manifestando-se contudo 
contra esta imposição legal, acrescentando que os justificativos destes procedimentos 
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estão devidamente justificados nos documentos enviados previamente a todos os 
Vogais, conforme pormenorizou. 
 
Posto isto deu a Srª. Presidente a palavra aos Vogais, tendo o Sr. Vogal Filipe Mestre 
opinado que os documentos que acompanham o presente pedido estão bem elaborados, 
ao invés do que acontece noutros pedidos, cuja consulta por vezes é difícil, pelo que 
face ao exposto nada tinha a obstar ao pedido em apreciação. 
 
Não havendo qualquer outra intervenção sobre o assunto, submeteu a Srª. Presidente à 
votação o pedido de autorização formulado pelo executivo municipal, tendo a 
Assembleia deliberado, por unanimidade, autorizar autorização a abertura dos 
procedimentos concursais em causa, nos termos do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, 
de 30 de Dezembro de 2011. 
 
2º. - Regime jurídico da reorganização administrativa autárquica (Lei nº.22/2012,  
       de 30/5) (Redução do número de freguesias): 
 
Abriu a Srª. Presidente da Assembleia este ponto da ordem de trabalhos, informando 
que o mesmo tem a ver com a redução do número de freguesias, lembrando que todas as 
Assembleias de Freguesia do concelho já haviam discutido este assunto, tendo 
elaborado e votado por unanimidade um documento manifestando-se contra a extinção 
das freguesias resultante da aplicação da legislação em causa. 
 
Dada a palavra à Srª. 1ª. Secretária da Mesa e Presidente da Junta de Freguesia de 
Castro Verde, fez a mesma um balanço como todo este processo decorreu em cada 
sessão de cada Assembleia de Freguesia do concelho, cujo objetivo foi no sentido de 
haver uma tomada de posição unânime contra a extinção das freguesias, tendo por base 
o que já havia sido decidido em reuniões, debates e manifestações com a ANAFRE, e 
daí ter resultado uma proposta de tomada de posição em cada Assembleia de Freguesia, 
cujo objetivo principal foi no sentido de não envolver questões partidárias mas sim 
virada para os aspetos concelhios e que foi aprovada em cada órgão por unanimidade, e 
que a partir da mesma resultou um documento todo idêntico e do qual foi distribuída 
cópia a todos os Vogais e do qual pretendia proceder à sua leitura. 
 
Antes porém interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre informando que a bancada do Partido 
Socialista havia igualmente elaborado um documento com uma tomada de posição 
sobre este assunto e que eventualmente até podia a partir destes fazer-se uma síntese de 
ambas as posições. 
 
Assim procedeu a Srª. 1ª. Secretária, Maria Manuel Florêncio, a leitura da seguinte 
proposta subscrita pelos eleitos da CDU:  
 
“CDU – Proposta de tomada de posição sobre a Lei nº.22/2012, de 30 de Maio: 
 
A Lei nº.22/2012 que o Governo aprovou na Assembleia da República para a 
reorganização administrativa do poder local, nos concelhos de menor densidade 
populacional, como o de Castro Verde, visa a extinção de 50% das suas freguesias 
urbanas e 25% das rurais. 
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Perante a referida lei, que pretende aplicar de forma cega os mesmos critérios a 
concelhos diferentes, e que não identifica sequer quais as freguesias a serem extintas, 
nem tão pouco os critérios objetivos a que devem obedecer, o nosso concelho ficaria 
mais pobre, uma vez que perderia, indevidamente uma das suas freguesias rurais, com a 
sua história e tradição próprias. 
 
O poder local democrático operou nos últimos 35 anos profundas transformações 
sociais que resultaram na melhoria das condições de vida dos cidadãos, continuando 
hoje a contribuir para a superação de enormes carências e desigualdades que atingem as 
nossas populações. 
 
É de sublinhar, ainda, que as freguesias são os órgãos de poder mais próximos dos 
cidadãos e das comunidades onde vivem, conhecendo bem os seus anseios e problemas 
e que, com maior eficácia, contribuem para o acompanhamento ou resolução das suas 
necessidades. 
 
Desta forma, os eleitos locais da Assembleia Municipal de Castro Verde, por 
discordarem frontalmente dos objetivos, princípios e pressupostos da referida Lei, 
recusam-se a participar no processo de extinção/agregação de freguesias do concelho e 
deliberam por …………………”: 
 

1. Afirmar que a existência das cinco freguesias do concelho de Castro Verde 
corresponde a uma realidade histórica e cultural com séculos de existência, com 
a sua diversidade e riquezas próprias que se complementam, de forma 
harmoniosa e que importa preservar; 

2. Rejeitar a Lei nº.22/2012, de 30 de Maio, e exigir a sua revogação porque, caso 
fosse aplicada, representaria um grave atentado contra o poder local 
democrático, os interesses das populações e o desenvolvimento local; 

3. Exortar a ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias) e a ANMP 
(Associação Nacional de Municípios Portugueses) e não pactuarem neste 
processo, recusando integrar a Unidade Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território; 

4. Apelar a todos os autarcas, trabalhadores das autarquias, movimentos 
associativos e população em geral para que prossiga a luta contra a extinção de 
freguesias, em defesa do Poder Local Democrático.” 

Em seguida, após distribuição pelos eleitos, foi feita a leitura da tomada de posição 
assumida pelo Partido Socialista, tendo o Vogal Filipe Mestre afirmado que a mesma ia 
no mesmo sentido podendo até conciliar-se ambas as posições, tendo referido que a 
mesma se cinge na situação das freguesias do nosso concelho do que na generalidade 
das restantes do pais, uma vez que em determinadas situações pode haver opiniões 
favoráveis à extinção de determinadas freguesias. 

 
 
 
 
 
 



7/14 
Sessão da AMCV de 27/6/2012 

 

Partido Socialista 
Bancada da Assembleia Municipal de Castro Verde 

 
EM DEFESA DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO E DO INTERIOR DO PAIS 

 
Tendo em consideração que: 
O interior do Portugal não pode ser encarado pelo Estado Central como um encargo mas 
sim como uma oportunidade. O território não é apenas um espaço físico nem um 
sustentáculo das diferentes atividades humanas, mas sim um sistema complexo, no qual 
várias ligações, atividades e valores coexistem, interagem, geram conflitos e criam 
sinergias. 
Nesta perspetiva a coesão territorial é a condição de partida para a adequada coesão 
económica e social, visando garantir objetivos de equidade no acesso aos equipamentos, 
às infraestruturas e aos serviços, concorrendo para tal, de forma decisiva, a melhoria da 
prestação dos serviços públicos locais e a otimização da atividade das autarquias que 
garantem o acesso das populações a níveis de qualidade de vida que de outra forma lhes 
estariam vedados, dado a menor intervenção direta do Estado Central no interior do 
pais. 
Exige-se hoje às autarquias que prestem um serviço de qualidade a menor custo. Esta 
mudança de postura da administração autárquica, de uma cultura de regras inflexíveis 
para uma cultura de prestação de serviços de qualidade e flexibilidade, exige que sejam 
criadas novas condições de interação entre a tecnologia aliada a novos métodos de 
trabalho e as dimensões sociais, económicas e culturais, processo de mudança complexo 
e moroso, que não se ajusta a mutações pouco refletidas, abruptas e pouco participadas 
como as que pressupõe o Livro Verde da Administração Local e a Lei nº.22/2012, de 30 
de Maio. 
Opomo-nos a esta Reforma da Administração Local de modo frontal e veemente, na sua 
forma e no seu conteúdo, pelos seguintes motivos: 
 

 Porque resulta apenas de uma decisão central baseada em critérios aritméticos e 
a partir de dados desfasados da realidade. 

 Porque não respeita critérios de natureza histórico-cultural que fazem do poder 
local democrático o motor do desenvolvimento local; 

 Porque não reconhece que as Freguesias assumem um papel interventivo e de 
proximidade às populações, agindo diariamente junto delas, representando-as e 
sendo porta-voz das suas preocupações, desejos e insatisfações; 

 Porque viola o princípio de autonomia local; 

 Porque estas medidas emanam de uma tremenda insensibilidade social, não 
reconhecendo que as populações do interior são as que mais precisam das suas 
autarquias, em particular das Juntas de Freguesia, e de outros serviços como 
Finanças. CTT, GNR, extensões de saúde, entre outros; 

 Porque o Governo se limitou a simular que ouvia as populações e os órgãos de 
Poder Local democraticamente eleitos, decidindo de forma unilateral numa 
matéria que deveria ser altamente alargada e participada; 

 Porque o Governo transferiu para os órgãos locais eleitos uma responsabilidade 
que deveria ser sua, ignorando que as Assembleias Municipais existem para 
defender os interesses legítimos dos cidadãos que elegem, pelo que não faz 
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sentido que se ordene a estes órgãos que decidam quais devem ser as Freguesias 
as extinguir. 

A Assembleia Municipal, reunida em 27 de Junho de 2012, deliberou por, ------------- 
 Rejeitar em absoluto os critérios propostos para a reorganização territorial e 

administrativa das Freguesias, que pressuporá a extinção de uma freguesia no 
concelho de Castro Verde, concelho que está perfeitamente estabilizado e 
harmonizado em termos territoriais e administrativos, não carecendo de qualquer 
modificação; 

 Rejeitar de forma veemente quaisquer decisões que conduzam ao encerramento 
de serviços públicos no concelho de Castro Verde.” 

Apreciadas ambas as propostas, a Srª. Presidente da Assembleia reconheceu que era 
difícil refaze-las numa só, pelo que o Sr. Vogal Filipe Mestre colocou como hipótese 
que ambas fossem votadas uma vez que o sentido das mesmas é comum. 
 
A seguir interveio o Sr. Vereador António José Paulino afirmando que não tinha dito 
conhecimento prévio da proposta da bancada do Partido Socialista e por isso reparou 
que havia um desfasamento no terceiro parágrafo da proposta quando se refere ao 
denominado livro verde uma vez que o mesmo está completamente ultrapassado, e por 
isso devia referir-se como pressupõe a Lei nº.22/2012, de 30 de Maio. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre lembrou que esta tomada de posição partiu de uma outra 
reflexão anterior que partir exatamente do “livro verde”, pelo que considerou a 
observação perfeitamente pacifica e referir-se apenas proposta à Lei nº.22/2012. 
 
O Sr. Presidente da Câmara reparou que o “livro verde”, não estava completamente 
ultrapassado, e quanto às duas propostas opinou que devia de haver alguma dificuldade 
de compatibilizar por isso achava que era perfeitamente possível haver consenso em que 
ambas fossem votadas individualmente, para além de que o texto da última vai para 
além da questão das freguesias quando exige o não encerramento de serviços públicos, o 
que, em sua opinião faz todo o sentido, e daí lembrar que o livro verde não está 
completamente ultrapassado, nomeadamente quanto à lei eleitoral finanças locais, lei 
dos compromissos, gestão das autarquias, à reorganização do território, etc. 
 
Apreciado o assunto, verificou-se o consenso unânime que proposta do Partido 
Socialista, para além do já referido livro verde referer-se também à Lei nº.22/2012, de 
30 de Maio. 
 
Posto isto, não havendo mais intervenções, foram as duas propostas submetidas a 
votação, individualmente, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade, para serem 
remetidas às entidades governamentais que envolvem estas questões em apreço. 
 
Referiu-se ainda o Sr. Presidente da Câmara à participação que este Órgão irá ter quanto 
à extinção de freguesias no concelho, conforme determina a lei, no entanto dada a 
posição unânime tomada nesta sessão, pensa que não há que ter pressa em tomar 
qualquer decisão sobre tal ou até mesmo decidir não a tomar e rejeitar totalmente o que 
a lei à partida impõe. 
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3º. - Eleição dos representantes suplentes na Assembleia Intermunicipal da 
       CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, informou a Srª. Presidente que esta questão 
surgiu na sequência do pedido feito pela CIMBAL, uma vez que quando da eleição dos 
representantes desta Assembleia Municipal naquele Órgão, essa foi apenas ao nível dos 
efetivos, pelo que surgiu agora a necessidade de eleger membros suplentes para 
qualquer falta de qualquer dos efetivos eleitos, lembrando que também da mesma forma 
anterior, os Presidentes das Juntas de Freguesia não podem ser votados, conforme assim 
a lei o determina. 
 
Assim, adiantou que da parte da Mesa da Assembleia havia a intenção de formalizar 
uma proposta no sentido da apresentação de uma lista composta por dois elementos da 
CDU e um do PS para posterior votação. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Filipe Mestre opinando que a lei que 
regula as comunidades intermunicipais refere de facto à eleição de representantes dos 
municípios, e daí achar que quando há uma eleição ela deve contemplar suplentes, pelo 
em que sua opinião a primeira eleição teve um vício de forma uma vez que tal não foi 
efetuado, para além de que estranhamente a lei em causa não contempla a eleição de 
suplentes. 
 
Adiantou o Sr. Vogal que para ultrapassar esta situação teve conhecimento que, por 
exemplo nos concelhos da Vidigueira e de Mértola, com forças políticas diferentes, da 
responsabilidade da CDU e do PS, optaram por fazer uma nova eleição com elementos 
efetivos e respetivos suplentes, uma vez que, em sua opinião, não pode haver meias 
eleições, e daí achar que aqui devia fazer-se idêntico procedimento. 
 
A Srª Presidente da Assembleia lembrou que a Mesa também havia ponderado essa 
questão, no entanto também lhe havia surgido uma outra que é o facto dos membros que 
foram eleitos continuarem em funções e daí pôr em causa a legitimidade de fazer cessar 
funções a esses membros que foram na altura legitimamente eleitos para o período do 
decorrente mandato autárquico.  
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho, afirmando que discordava deste ponto 
na ordem de trabalhos, uma vez que, em sua opinião não fazia qualquer sentido a 
eleição de representantes suplentes, e que esta já havia sido debatida na reunião da 
comunidade intermunicipal em causa. 
 
Adiantou que, em sua opinião, os suplentes não se elegem mas sim são nomeados, da 
mesma forma como acontece aquando da substituição de um elemento desta Assembleia 
Municipal em se segue a ordem da respetiva votação para a sua substituição. 
 
Confirmou que de facto a legislação que rege esta matéria omite a eleição de 
representantes suplentes, lembrando contudo que aquando da eleição dos representantes 
desta Assembleia na CIMBAL, a mesma ocorreu primeiramente no mandato anterior e 
depois já no decorrer do presente mandato, havendo em qualquer das eleições apenas 
houve uma lista que foi submetida a sufrágio. 
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Adiantou, por isso, que perante a solicitação da Assembleia, faria todo o sentido que as 
forças políticas que apresentaram os candidatos inicialmente eleitos apresentassem 
agora os substitutos desses mesmos candidatos, e não como a hipótese que aqui hoje foi 
colocada em que os elementos suplentes a eleger fossem de força política diferente 
daquela que inicialmente foi eleita, frisando que não faria qualquer sentido que um 
elemento agora eleito fosse substituir um outro de força política diferente, numa 
situação de falta do inicialmente eleito. 
 
Assim, concluiu propondo que a força politica que apresentou inicialmente os três 
elementos que foram eleitos para representar este órgão na Comunidade Intermunicipal 
em causa o fizesse agora para eleição dos respetivos suplentes, e afirmou que votaria 
qualquer proposta em sentido contrário. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Manuel da Conceição Colaço, que para além do 
proferido pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho, lembrou que a Comunidade Intermunicipal 
está divida por bancadas de diferentes forças politicas, e como tal não faria sentido um 
elemento de determinada força política fosse eleito para substituir um de força política 
diferente, que neste concelho seria um elemento do Partido Socialista a poder ter que 
representar naquela comunidade um elemento da CDU se por algum motivo não 
comparecesse a determinada reunião. 
 
Afirmou o Sr. Vogal Manuel Colaço que o Partido Socialista tem sempre a tentação de 
subverter alguns aspetos democráticos quando não se apresentam à própria democracia, 
e lembrou que aquando da primeira eleição o mesmo declinou a apresentação de 
qualquer representante quando o podia ter feito, mas querendo agora retificar essa 
decisão. 
 
Concluiu o mesmo Vogal que em sua opinião a solução passava pela votação de uma 
proposta com três elementos da mesma força politica para substituir os que estão em 
funções no caso de impedimento. 
 
A seguir interveio o Sr Vogal Filipe Mestre questionando a forma como é que é feita 
uma eleição de representantes suplentes, e adiantou que se tal eleição ocorrer os Vogais 
do Partido Socialista não votariam assim como impugnariam essa indicação dos 
elementos suplentes. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho opinando que a eleição pretendida 
não fazia grande sentido uma vez que não se elegem elementos suplentes, que também 
não sabia a forma como noutros concelhos ultrapassaram esta questão, se realizaram ou 
não uma nova eleição dos elementos efetivos e respetivos suplentes. 
 
Adiantou que se não sair desta Assembleia qualquer indicação dos suplentes, os quais 
eleitos efetivos continuam a estar legais nas suas funções, e lembrou que qualquer 
regimento de um órgão da natureza da CIMBAL certamente prevê a forma como 
substituir um vogal no caso do mesmo ficar impedido de exercer essas funções. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia interveio a seguir afirmando que a situação que foi 
criada é de facto insólita pelo facto de não ter sido prevista inicialmente a eleição dos 
representantes suplentes. 
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Lembrou a Srª. Presidente que não houve qualquer vício de forma na votação dos 
representantes efetivos e por isso não fazia qualquer sentido os mesmos serem 
destituídos dos cargos, antes do fim do mandato, e por isso, em sua opinião, a solução 
alvitrada da realização de uma nova eleição não ser lógica. 
 
Adiantou que perante a situação criada a solução mais correta seria a Assembleia não 
eleger ou indicar qualquer representante suplente, ficando assim até ao fim do mandato 
sem essa representação. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho considerando que perante as dúvidas 
existentes quanto à forma da eleição em causa, devia analisar-se concretamente o ponto 
de vista legal da sua realização, e só depois quando não existirem quaisquer dúvidas 
proceder-se em conformidade. 
 
Perante a pergunta feita pela Srª. Presidente, o Sr. Vogal Artur Lagartinho informou que 
a eleição dos representantes suplentes destina-se apenas aos eleitos substituírem algum 
membro efetivo que por um determinado tempo esteja impedido de exercer as funções e 
que para isso solicitem a suspensão do mandato e não para aquelas faltas pontuais que 
possam ocorrer em determinada reunião de trabalho por falta de algum representante 
efetivo. 
 
Apreciado e discutido o assunto, e havendo dúvidas quanto à eleição em causa, o Sr. 
Vogal Artur Lagartinho formalizou uma proposta no sentido da mesma ser adiada e só 
depois de se sanarem essas dúvidas se proceder em conformidade. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que concordava com a forma 
como o Vogal Artur Lagartinho apresentou a sua proposta, no entanto continuava a 
colocar a questão quanto à legitimidade de não havendo eleições os representantes desta 
Assembleia estarem ou não em conformidade com a lei, e daí sugerir que à proposta do 
mesmo Vogal devia-se procurar um pedido de esclarecimento quanto à forma de 
votação para uma posterior decisão que, em sua opinião, se fosse caso disso podia 
realizar-se numa sessão extraordinária. 
 
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo começado 
por lembrar que o problema resultante da não eleição de suplentes coloca-se apenas no 
caso de algum dos efetivos deixar de comparecer, uma vez que não se trata de substituir 
um ou outro representante efetivo em determinada reunião mas apenas numa ausência 
prolongada, e afirmou que quanto à questão da legalidade da eleição efetuada 
inicialmente não estava em causa. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia perante as diferentes opiniões manifestadas quanto à 
eleição em causa, considerou que fazia sentido optar pela solução proposta pelo Sr. 
Vogal Artur Lagartinho, mantendo os eleitos efetivos em funções, uma vez que a 
necessidade da eleição dos suplentes à partida não é urgente, e só depois de esclarecer e 
estudar mais aprofundadamente a legalidade da eleição agora pretendida, tomar uma 
decisão quanto à forma e urgência de proceder à mesma. 
 
O Sr. Vogal Manuel Colaço voltou a defender que em vez de eleição se procedesse a 
indicação dos três elementos suplentes a substituir os efetivos, e não ir atrás dos 
entraves colocados pelos elementos do Partido Socialista. 
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A Srª. Presidente da Assembleia afirmando que não deixava de concordar com a ideia 
do Sr. Vogal Manuel Colaço relembrou a questão que havia sido colocada pelos Vogais 
do Partido Socialista quanto à legalidade da eleição de só elementos suplentes, e 
certamente que uma designação dos mesmos ao invés de uma eleição seria igualmente 
posta em causa. 
 
Interveio depois o S. Vogal Francisco Gonçalves questionando como é que uma pessoa 
que é indigitada pode substituir uma que foi eleita. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta formulada pelo Sr. Vogal Artur 
Lagartinho no sentido de adiar a eleição dos representantes suplentes submetida a 
votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com as abstenções dos Vogais e 
Presidentes das Juntas de Freguesia, pelos motivos apontados aquando da eleição dos 
representantes efetivos. 
 
4º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à ativida- 
       de municipal: 
 
Apreciou a Assembleia a informação escrita do Presidente da Câmara e respetivos 
documentos enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal reportada ao 
período de 25 de Abril a 21 de Junho corrente, não se tendo verificado qualquer 
intervenção sobre este assunto. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio primeiro o Sr. Vogal Artur 
Lagartinho que, como morador na área envolvente à obra de transformação das antigas 
instalações da firma Prazeres & Irmãos, em “Fábrica das Artes”, alertou para 
acumulação de entulhos e ocupação desorganizada da via pública com diversos 
materiais da mesma obra, e daí apelar à Câmara que acompanhe de perto a limpeza 
daquele espaço até para evitar que se crie o hábito de continuar a ser usado para o 
mesmo fim por parte de outros cidadãos após a conclusão da sobras. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Francisco Gonçalves perguntando ao executivo se 
tinha conhecimento dos mais cheiros que por vezes se fazem sentir na Rua Manuel da 
Fonseca, em Castro Verde. 
 
O Sr. Vereador António João Colaço informou que tal certamente deve-se quando é 
feita a bombagem das águas domésticas a partir da estação elevatória existente junto ao 
Parque de Campismo e porque alguma caixa de visita existente naquela rua não estará 
devidamente vedada. Lembrou que em determinada altura houve reclamações por parte 
dos moradores daquela zona quanto aos cheiros que por vezes sentiam nas suas 
habitações mas essa situação foi corrigida com a colocação de sifões à saída dos 
mesmos resíduos para a rede pública. 
 
6º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o cidadão Manuel António Domingos que 
colocou as seguintes questões: 
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-Perguntou qual o ponto de situação de fusão da AMBAAL com a CIMBAL. 
 
- Perguntou se está prevista alguma intervenção na estrada entre Entradas e São Marcos 
  da Ataboeira ao nível da passagem na Ribeira de Terges. 
 
- Alertou mais uma vez para a colocação de uma “pinguela” na ribeira junto a Entradas 
  para a passagem de pessoas. 
 
-Perguntou qual o ponto da situação quanto às obras previstas em Entradas, na requalifi- 
  cação do IP2. 
 
- Questionou a falta de água nas Hortas Comunitárias e qual a solução apontada para re- 
  solver a mesma. 
 
- Perguntou se havia alguma informação do início da requalificação da ETAR de Castro  
  Verde, por parte da empresa Águas Públicas do Alentejo. 
 
- Questionou se recente publicação da regulamentação da ”lei dos compromissos” veio 
  desanuviar algumas das preocupações manifestadas pelo Sr. Presidente da Câmara em 
  em relação à mesma matéria. 
 
- Por último, perguntou se a previsão em orçamento quanto ao montante de dois milhões  
  e oitocentos mil euros previstos em orçamento a receber no corrente ano se ia concreti- 
  zar-se ou superar-se, proveniente da cobrança da derrama. 
 
O Sr. Presidente da Câmara quanto às questões colocadas informou: 
 
- quanto ao montante da receita relativa à derrama que nada sabia oficialmente. 
 
- acerca da regulamentação da “lei dos compromissos”, apesar do que foi acordado no 
memorando de entendimento havido entre o Governo e a ANMP manifestou a sua 
opinião que a mesma lei configura mais um dos métodos usados por este e pelo 
Governo anterior para a asfixia do Poder Local. Acrescentou que mantinha as mesmas 
preocupações e que a regulamentação não modificou, mas sim pelo contrário, em 
termos práticos os objetivos propostos. 
 
- quanto à construção da ETAR a mesma está anunciada no âmbito do contrato de 
concessão, não havendo mais informação adicional sobre a mesma. 
 
- quanto às obras de requalificação do IP2, que sabia apenas o que a comunicação social 
anunciou, que a Câmara não foi recebedora de qualquer indemnização e que se tratou de 
uma ínfima correção de parcelas de terreno. 
 
- acerca das hortas comunitárias, confirmou que efetivamente havia um problema 
quanto ao fornecimento de água em virtude do furo existente que as abastecia ter 
baixado significativamente o seu caudal e apesar de se ter efetuado uma noutra 
prospeção não se verificaram resultados satisfatórios. Acrescentou que em consequência 
houve uma conversa com os utilizadores daqueles espaços tendo a solução passado por 
um sistema de rega provisória a partir da utilização de quatro reservatórios rebocáveis. 
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-sobre a fusão da AMBAAL com a CIMBAL que o processo está a decorrer estando a 
ser negociados os assuntos relacionados com o Diário do Alentejo e a Gráfica. 
 
-quanto às pontes na travessia da Ribeira de Terges, que os projetos existem mas a 
Autarquia não tem condições de lançar qualquer obra face às perspetivas que andam à 
volta da participação do QREN que não são muito boas. 
 
- acerca da construção de “pinquela” registou o pedido.  
 
Interveio ainda o cidadão Manuel António Domingos que acerca das passagens na 
ribeira na estrada entre Entradas e São Marcos, face à impossibilidade do momento de 
não poder lançar essas obras de acordo com os projetos existentes, questionou o que se 
fazia ouvir na voz do povo em que a Câmara iria minimizar a situação com a colocação 
de umas manilhas e fazer um porto submersível que permitisse a passagem com caudal 
médio, e daí perguntar se de facto havia essa intenção. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que intenção pode existir não há é condições 
para a decisão face às presentes imposições, referindo-se nomeadamente às dúvidas que 
se mantêm à volta da “lei dos compromissos” quanto à possibilidade de fazer 
investimentos, conforme pormenorizou. 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, aprovada, por unanimidade, da Assembleia 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 pelo Presidente da Assembleia e pela 1ª. Secretária da 
Mesa, nos termos do artigo 92º. do Decreto-Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
republicada com a Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 
 
 


