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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 JUNHO DE 2013.  
 
 
Nº.3/2013 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, na Sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espírito 
Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, e Maria Manuela Revés 
Florêncio, 1ª. Secretária da respetiva Mesa, e Filipe Manuel Patrício Mestre, Carlos 
Alberto Soares Ramos, Sónia Isabel Sousa Nascimento, Fernando Martins da Silva, 
Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Francisco António Simões Gonçalves, Manuel da 
Conceição Colaço, José Tomé dos Anjos, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Rui 
Luís Silva de Matos, Cândido Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho Almeida do 
Espírito Santo, 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 a 2ª. Secretária Maria Cesaltina Mendes Basílio e os Vogais João 
Pedro Dias Aurélio e Fernanda Guerreiro dos Santos Felício. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os 
Srs. Vereadores António José da Luz Paulino e José Francisco Colaço Guerreiro. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão e em seguida procedeu à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia: 
 
- Aprovação da ata da sessão anterior. 
- Expediente. 
- Outros assuntos de interesse. 
- Período reservado à intervenção do público. 
 
 
 



2/12 
Sessão da A.M. de 26.6.2013 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação de proposta de Recrutamento com recurso à reserva de recru- 
       tamento de um lugar de Técnico Superior Comunicação Social). 
2º. - Apreciação e votação de proposta de Revisão do Estudo de Viabilidade Económica 
       Financeira no âmbito do Contrato de Gestão entre o Estado Português, os Municipi- 
       os associados da AMGAP - Associação de Municípios para a Gestão da Água Públi 
       ca no Alentejo e a AGDA - Águas Públicas do Alentejo, SA. 
3º. - Apreciação e votação de proposta do aumento de capital social na AGDA - Águas 
        Públicas do Alentejo, SA. 
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 quaisquer propostas de alteração, submeteu-a à votação, tendo a mesma 
sido aprovada, por maioria, com as abstenções dos Vogais Carlos Ramos, António José 
Jerónimo e Sónia Nascimento, por não terem estado presentes na mesma sessão. 
 

• Expediente: 
 

Deu a 1ª. Secretária da Mesa, Srª. Maria Manuela Florêncio, conhecimento do diverso 
expediente havido desde a última sessão desta Assembleia, informando que o mesmo 
estava à disposição dos Srs. Vogais para eventual consulta, dando particular destaque do 
ofício enviado à ANACOM dando conhecimento das reclamações existentes 
relativamente à cobertura da TDT nas várias localidades do concelho, conforme foi 
acordado na última sessão desta Assembleia Municipal. 
 

• Justificação de faltas: 
 

No âmbito do expediente, deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento dos pedidos de 
justificação de faltas à sessão realizada no dia 29 de Abril e à presente sessão, 
solicitados pelas Srs.ª Vogais Sónia Nascimento e Fernanda Felício e aceites pela Mesa 
da Assembleia. 
 

• Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
no sentido do mesmo poder informar das diligências feitas pela Autarquia e os 
resultados das mesmas relativamente ao fraco sinal da TMN em diversos locais do 
concelho, conforme já havia sido referido nesta Assembleia em sessão anterior. 
 
Assim, o Sr. Presidente confirmou que as diligências feitas concluíram que de facto o 
sinal é fraco e que através da CIMBAL está a ser feito um levantamento nos municípios 
mais afetados, nomeadamente Castro Verde, Ourique e parte de Aljustrel, de Mértola e 
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de Almodôvar, no sentido de se definir uma posição comum para mais uma vez 
apresentar o problema junto da ANACOM. 
 
Adiantou que, neste âmbito, e face às pressões efetuadas junto da TMN relativamente à 
falta de cobertura da sua rede em diversos locais do concelho, a mesma após análise 
local, verificou um conjunto de hipóteses para a solucionar, sendo que a mais viável 
será a colocação de uma antena no reservatório de abastecimento de água da Sete, 
havendo no entanto um impasse quanto ao atravessamento de uma linha elétrica por 
terrenos privados para instalação da mesma, cujos contactos com o proprietário não têm 
sido fáceis. 
 
Alvitrou por isso o Sr. Vogal Filipe Mestre a hipótese de se encontrar uma solução 
alternativa através da instalação de um painel solar para alimentar a antena em causa, 
reconhecendo contudo não ter conhecimentos nessa área. 
 
O Sr. Presidente manifestou também o seu desconhecimento técnico nessa matéria no 
entanto é de opinião que se houvesse condições fiáveis para instalar um sistema 
alternativo certamente a TMN avançava com o mesmo, para além de constatar que todas 
as antenas das redes de telemóveis têm fontes de energia independentes, com o 
respetivo posto de transformação. 
 
Em seguida o Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Sr. António José 
Silvestre Jerónimo, formalizou o seguinte voto de pesar:  
 
“A Assembleia Municipal de Castro Verde expressa um voto de pesar pelo falecimento 
de Manuel António Emília Domingos, que exerceu o cargo de Presidente da Junta de 
Freguesia de Entradas entre 1989 e 2005, e que sempre participou de forma dedicada e 
empenhada na vida cívica e política do nosso concelho”  
 
De imediato o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que pretendia igualmente formalizar 
idêntico voto de pesar e assim os Vogais do Partido Socialista subscreviam o mesmo e 
sugeriu que o mesmo fosse endereçado à respetiva família. 
 
Em seguida, foi aprovado por unanimidade o voto de pesar apresentado, tendo, na 
sequência do proposto pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho, a Assembleia, efetuado, 
igualmente, um minuto de silêncio em memória do cidadão Manuel António Emília 
Domingos. 
 

• Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente não se verificou qualquer intervenção. 
 

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: 
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1º. - Apreciação e votação de proposta de Recrutamento com recurso à Reserva 
        de recrutamento de um lugar de Técnico Superior Comunicação Social: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada 
pelo Sr. Presidente da Câmara, na sequência da decisão tomada pelo executivo 
municipal na sua reunião realizada no dia 8 de Maio do corrente ano, e diligenciados os 
procedimentos decorrentes da mesma deliberação sobre o assunto em título, conforme 
documentação enviada previamente a todos os Vogais e que justifica o mesmo pedido: 
 
“Proposta 
 
Durante o ano de 2013, as autarquias locais não podem (em regra), proceder à abertura 
de procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego 
público por tempo indeterminado ou determinado, para carreira do regime geral, 
destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, cf. determina o artº 66º/1 da Lei do Orçamento do Estado para 
2013;  
 
Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob 
proposta do respetivo órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos do artº 6º/6 e 7 da 
Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos Carreiras e Remunerações, adiante 
designada de (LVCR) e pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro, Lei do Orçamento 
do Estado para 2013, autorizar a abertura dos procedimentos concursais, fixando caso a 
caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar. 
 
Não está em causa a abertura de um procedimento concursal, na medida em que temos 
aberto um, para Técnico Superior (Comunicação Social), por aviso datado de 20 de 
agosto de 2012, publicado na 2ª série do Diário da República nº 172, de 05 de setembro 
do mesmo ano, e homologada a lista graduada por meu despacho de 07 de março de 
2013, que tem uma validade de 18 meses contados da data da homologação desta, 
constituindo assim uma reserva de recrutamento. 
 
Apesar da regra hoje ser pelo não recrutamento, por imposição da Lei do Orçamento do 
Estado, apesar dos constrangimentos que daí possam resultar, tal possibilidade existe, 
desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:   
 
Existência de relevante interesse 
público na contratação 

Assegurar o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público 
legalmente estabelecidas – Em breve vai 
entrar em funcionamento o novo Website 
da autarquia, no qual se criam novos 
espaços informativos e de interação de 
serviços com os munícipes, requerendo 
um esforço de gestão e produção de 
conteúdos informativos diários. Ainda 
está em causa a garantia da publicação 
periódica do Boletim Informativo da 
Autarquia “O Campaniço”; 
Carência de recursos humanos no sector 
de atividade – Como é possível verificar 
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pelos mapas abaixo indicados, temos 
criado dois lugares de Técnico Superior 
(Comunicação Social) a exercer funções 
no Setor em causa. Acontece que dos dois 
um está vago. (doc. anexo I) 
Evolução global dos recursos humanos na 
autarquia – Os recursos humanos na 
autarquia têm regredido de forma 
significativa, exemplo disso é que no ano 
2010 tínhamos 233 trabalhadores, em 
2011, reduzimos para 197, em 2012 
reduzimos para 186 e em 2013 pelos 
pedidos de aposentação solicitados já em 
2012 é previsível ficarmos com apenas 
181. Assim ao longo do último quadriénio 
a redução de recursos humanos se se 
confirmar a previsão que temos, até final 
de 2013 serão menos 52 trabalhadores no 
quadriénio. (doc. anexo II); 

Impossibilidade de satisfação das 
necessidades de pessoal com recurso a 
pessoal colocado em situação de 
mobilidade especial (sme) 

Consultada a Bolsa de Emprego Público, 
cujo número de oferta foi o OE 
201305/0198, não apareceram candidatos 
interessados ao lugar (doc. anexo III); 

Impossibilidade de satisfação das 
necessidades de pessoal por recurso a 
pessoal colocado em situação de 
mobilidade interna 

Publicado em Aviso nº 6562/2013 no 
Diário da República nº 96, 2ª Série, de 20 
de maio de 2013. (doc. anexo IV) 

Impossibilidade de satisfação das 
necessidades de pessoal por recurso a 
pessoal colocado em situação de 
mobilidade externa 

Dispensado 

Demonstração de que os encargos com 
a contratação em causa está prevista 
no orçamento bem como no respetivo 
Mapa de Pessoal 

Cf. declaração apresentada pelo 
Coordenador Técnico da Subunidade 
Finanças e Património (doc. anexo V); 

Demonstração do cumprimento das 
medidas de redução mínima de 2% de 
pessoal, considerando o número de 
trabalhadores do serviço em causa no 
termo do ano n-1 

(doc. anexo VI); 

Cumprimento que a autarquia 
procedeu ao carregamento e 
atualização dos 
dados no Sistema Integrado de 
Informação das Autarquias 
Locais (SIIAL), criado junto da 
Direcção -Geral das Autarquias 
Locais.  

Conforme se pode verificar na plataforma 
do SIIAL, foram carregados os elementos 
necessários; 
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Considerando a minha proposta datada de 06 de maio (doc. anexo VII), apresentada em 
reunião ordinária da Câmara Municipal a 08 do mesmo mês e corrente ano, e aprovada, 
e diligenciado os procedimentos necessários para aferimos os requisitos em falta, tendo 
em vista a sua submissão para decisão do Órgão deliberativo, permita-me solicitar 
autorização à Assembleia Municipal, conforme o disposto no artº 66º/2 da Lei do 
Orçamento do Estado para 2013, para a contratação da candidata classificada em 
segundo lugar, constante na reserva de recrutamento mencionada.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que na 
sequência da análise que fez aos documentos não lhe causava quaisquer dúvidas sobre o 
mesmo pedido, no entanto reparou nos mesmos uma eventual má paginação ou então a 
falta de uma página uma vez que se verifica um saltar da página nº. 1 para a nº. 3, não 
fazendo, por isso, sentido o assunto em apreciação. 
 
Perante o reparo o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que de facto se verifica uma 
falha na paginação uma vez que há uma página que devia estar repetida em ambos os 
documentos o que, embora não altere o conteúdo do documento, faz alguma confusão, 
pelo que pediu desculpa pelo ocorrido. 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta formalizada pelo executivo municipal, submetida a 
votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de Revisão do Estudo de Viabilidade Econó- 
        mica Financeira no âmbito do Contrato de Gestão entre o Estado Português, 
        os Municípios associados da AMGAP - Associação de Municípios para Gestão 
        da Água Pública no Alentejo e a AGDA - Águas Públicas do Alentejo, SA. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada 
pelo executivo municipal na sequência da sua deliberação tomada no dia 19 de Junho 
corrente, conforme documentação enviada previamente a todos os Srs. Vogais: 
  

“Em 16 de junho de 2009, a Câmara Municipal de Castro Verde, decidiu por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal, a adesão do Município à parceria 
público-publico do sistema Plurimunicipal de águas e saneamento em conjunto com 20 
(vinte) outros Municípios do Alentejo, tendo o assunto sido apreciado e decidido 
favoravelmente em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 06 de julho do 
mesmo ano. 
 
Na sequência desta decisão, a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada em 02 
de setembro de 2009 e a Assembleia Municipal, em sessão ordinária realizada em 16 de 
Setembro, aprovaram a integração do Município de Castro Verde na Associação de 
Municípios para o mesmo fim, designada por AMGAP - Associação de Municípios para 
a Gestão da Água Pública no Alentejo. 
 
No âmbito da parceria supra referida foi constituída a empresa AgdA - Águas Públicas 
do Alentejo SA, cuja constituição se reparte por 49% de capital social da AMGAP e 
51% das Adp - Águas de Portugal. 
 
No âmbito da revisão do EVEF - Estudo de Viabilidade Económica Financeira, foi 
apresentada uma simulação de faturação de componente fixa da tarifa, com um 
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ponderador de aplicação dos cenários C1 e C2, relativamente à água de abastecimento e 
referente ao ano de 2014, em que C1 tem por base a população residente e C2 o 
alojamento. (cf. doc. anexo). 
 
A Comissão de parceria bem como a Assembleia Intermunicipal da AMGAP aprovara, 
os novos pressupostos da tarifa fixa - 50% habitação e 50% população, a aplicar à 
faturação de água para abastecimento em 2014. 
 
Neste contexto, permitam-me propor a V. Exªs. que decidam favoravelmente sobre a 
aplicação da Revisão EVEF, no âmbito do contrato de Parceria e Contrato de Gestão 
entre o Estado e os Municípios associados da AMGAP e a ADGA, tendo em conta os 
novos pressupostos de tarifa fixa - 50% de água de abastecimento em 2014, e bem 
assim remeter-se a presente proposta à Assembleia Municipal de Castro Verde, para 
apreciação e decisão no mesmo sentido.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo, adiantou que estava em causa o 
afinar das variáveis aos alternativos propostos na revisão do estudo de viabilidade 
económica - financeira da empresa Águas Públicas do Alentejo, onde a Assembleia 
Intermunicipal da AMGAP já aprovou que a componente da tarifa fixa da água não 
deveria ficar apenas indexada à população de cada concelho mas sim a 50% entre o 
critério da população e o critério do alojamento. 
 
Afirmou que, deste modo, a situação era mais correta em termos de justiça social e por 
outro lado, vai acarretar para alguns municípios um ligeiro encargo suplementar em 
termos desta componente fixa e para a generalidade dos municípios vai baixar 
ligeiramente estes valores, adiantando que esta decisão consubstancia uma justiça social 
sobretudo para aqueles concelhos que têm uma forte variação de população em termos 
sazonais. 
 
Referiu que esta decisão foi tomada por unanimidade na Assembleia Intermunicipal 
assim como ao nível do executivo municipal, sendo mais favorável ao concelho de 
Castro Verde. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Artur Lagartinho que opinou que quando 
se trata de decisões supramunicipais não devem “haver municípios que puxem a brasa à 
sua sardinha ou que tentem favorecer-se a si próprios”, pois o que estava em causa não 
era beneficiar mais um ou outro mas sim tratar-se de uma proposta justa ao dividir por 
meio entre a população e os alojamentos a aplicação das taxas, e, sendo justa, é de 
opinião que beneficiará todos os municípios. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta apresentada pelo executivo municipal 
submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta do aumento de capital social na AGDA 
       - Águas Públicas do Alentejo, SA. 
 
Apreciou a Assembleia a seguinte proposta apresentada pelo executivo municipal na 
sequência da sua deliberação tomada no dia 19 de Junho corrente: 
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 “Em 16 de junho de 2009, a Câmara Municipal de Castro Verde, decidiu por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal, a adesão do Município à parceria 
público-público do sistema Plurimunicipal de águas e saneamento em conjunto com 20 
(vinte) outros Municípios do Alentejo, tendo o assunto sido apreciado e decidido 
favoravelmente em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 06 de julho do 
mesmo ano. 
 
Na sequência desta decisão, a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada em 02 
de setembro de 2009 e a Assembleia Municipal, em sessão ordinária realizada em 16 de 
setembro, aprovara, a integração do Município de Castro verde na Associação de 
Municípios para o mesmo fim, designada por AMGAP - Associação de Municípios para 
a Gestão da Água Pública no Alentejo. 
 
No âmbito da parceria supra referida foi constituída a empresa AgdA - Águas Públicas 
do Alentejo, SA, cuja constituição se reparte por 49% de capital social da AMGAP e 
51% da Adp - Águas de Portugal, e cujo capital social é atualmente de 500.000,00 € 
(245.000,00 € constituído pelos Município, entre os quais o Município de Castro 
Verde). 
 
Em 2011 foi aprovado pela Assembleia Intermunicipal da AMGAP, EIM o reforço de 
capital social da AgdA, SA, no valor de 2.500.000,00 € a constituir pela Adp, SA e 
pelos Municípios integrantes, cabendo aos 21 Municípios, o total de 1.225.000,00 € na 
repartição propostas pelo quadro em anexo e a concretizar em 2012. 
 
Recentemente foi discutido e aprovado por unanimidade em Assembleia Intermunicipal 
da AMGAP o novo Plano de Investimentos, bem como o EVEF correspondente, tendo 
sido comunicado a todos os associados a necessidade de concretização durante o último 
trimestre de 2012, do aumento do capital social supra referido. 
 
Face ao exposto, permitam-me propor a V. Exªs. a aprovação da transferência para a 
AMGAP do valor de 50.075,35 €, para aumento do capital social da AgdA, e bem 
assim, em caso de aprovação da presente proposta, submete-la a apreciação e 
deliberação da Assembleia Municipal.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre questionando o 
motivo de só agora este assunto ser submetido a apreciação e votação quando vê no 
mesmo pedido um mapa referente a Novembro de 2011, e daí achar que há 
componentes no mesmo mapa que certamente estão ultrapassados, nomeadamente os 
critérios definidos relativos a “investimento, volume, faturação e eleitores”. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que tal não aconteceu porque não houve, por parte 
das Autarquias, necessidade de realizar o capital em causa, o que só agora se verifica na 
sequência da decisão da AMGAP, e daí surgir o presente pedido de autorização para o 
efeito. 
 
Confirmou o Sr. Presidente que o montante da participação de cada autarquia está 
calculado de facto deste Novembro de 2011, com base no EVEF - Estudo de 
Viabilidade Económica Financeira reportado a 2010, e lembrou que esta verba está 
consignada no orçamento do corrente ano, conforme é do conhecimento desta 
Assembleia. 
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Informou igualmente o Sr. Presidente que participação das Autarquias neste processo 
sempre foi condicionado à decisão enquanto não se vislumbrasse efetivamente o 
investimento que o Estado se comprometeu a fazer em termos da parceria, o que só 
agora se vislumbra conforme o recente contrato assinado para a reconversão da ETAR 
de Castro Verde. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta apresentada pelo executivo municipal 
submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
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 documentos anexos enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal, 
reportada ao período de 24 de Abril a 21 de Junho do ano corrente. 
 
5º - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre alertando 
para uma eventual falta de sinalização informativa da localização do Posto de Turismo 
local para além daquela existente já nas imediações do mesmo. 
 
O Sr. Presidente afirmou que estava a visualizar a sinalética existente e que até agora 
não têm sido levantadas questões nesse sentido mas reconhece que de facto quando 
houve a mudança de instalação do Posto de Turismo para a Gare Rodoviária e depois 
para o Posto de Promoção do Património e Turismo houve alguma confusão; no entanto, 
as pessoas, quer em veículo automóvel, quer a pé não têm manifestado quaisquer 
observações nesse sentido, assim como já está enraizado junto da população o 
conhecimento da localização do Posto de Turismo. 
 
O Sr. Vogal lembrou que quanto à falta de observações por parte das pessoas pode 
dever-se ao facto das mesmas, quando têm dúvidas, perguntam e assim acabam por não 
se manifestar sobre essa possível falta de informação; no entanto, alertou para uma 
eventual correção que se torne necessária principalmente para quem é de fora. 
 
Em seguida interveio o Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Sr. 
António José Jerónimo, que interpelou o executivo acerca da informação existente sobre 
a expropriação dos terrenos nas imediações de Entradas, por parte das Estradas de 
Portugal, para construção do nó naquela localidade, no âmbito das obras de 
requalificação do IP2, na sequência do despacho publicado recentemente no Diário da 
República em que dá conta dessa mesma expropriação. Justificou o mesmo Vogal a sua 
pergunta pelo facto de ter informação que a construção do nó de Entradas ficaria 
suspensa e no entanto vê agora publicada uma decisão aparentemente no sentido 
contrário. 
 
Respondendo à questão, o Sr. Presidente informou que tinha recebido, nesta data, 
resposta da concessionária Estradas da Planície ao pedido de explicação que havia feito 
sobre o teor do despacho nº. 7712/2013, de 14 de Junho, relativo a essa mesma 
expropriação, que estranhamente não está de acordo com a última versão do projeto. 
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Informou igualmente que desta resposta ia dar conhecimento à Junta de Freguesia de 
Entradas. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que no seguimento das negociações havidas entre o Governo 
e os detentores das parcerias em matéria da rede viária estaria tudo suspenso e que se 
ouvia dizer que as intervenções que estavam iniciadas no IP2 seriam completadas e as 
que não estavam seriam adiadas, e daí afirmar que ficou perplexo ao ver este despacho 
sobre as mesmas expropriações e mais ainda com a desconformidade do último projeto 
para o nó de Entradas. 
 
Informou o Sr. Presidente que a resposta dada pelas Estradas da Planície faz uma 
“grande história” sobre os atrasos e interrupção das obras e que aponta no sentido das 
mesmas ficarem adiadas devido à conjuntura económica e financeira, ao nível, 
internacional, com repercussões no setor bancário, e que tem dificultado a gestão do 
contrato de concessão junto das entidades financiadoras e também fruto de diversas 
vicissitudes que justificam os atrasos existentes em todo o processo expropriativo. 
 
Acrescentou o Sr. Presidente da Câmara que a mesma resposta informa da inexistência 
de quaisquer parcelas, no concelho de Castro Verde, que sejam necessárias à construção 
das obras, nos cenários do memorando de entendimento e de renegociação do contrato, 
o que o leva a concluir que está implícito que se não vai ser construído mais nada neste 
concelho e por isso não é necessário expropriar qualquer parcela, nomeadamente quanto 
ao nó de Entradas, assim como dá a entender que a mesma estrada vai ficar tal como 
está nos próximos anos. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre opinou a seguir que mais tarde ou mais cedo o Estado vai ter 
que intervir naquela estrada, independentemente do tipo de obras, e daí achar que há que 
clarificar as coisas para quando algo for efetivado estejam reunidas de facto todas as 
condições uma vez que se verifica uma discrepância entre o que está no despacho e o 
que havia sido ultimamente acordado. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, a propósito, procedeu à leitura do seguinte parágrafo da 
resposta: “Tendo em consideração o preconizado no memorando de entendimento 
referido anteriormente, verifica-se que o nó de Entradas não irá ser efetuado, pelo que as 
expropriações das parcelas em causa e as respetivas obras não irão avançar. A SPER - 
Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração Rodoviária, SA não pretende 
prosseguir como o processo expropriativo associativo ao Nó de Entradas, uma vez que 
segundo o recomendado e conforme confirmado na fase de renegociação até à presente 
data, a construção do referido nó não irá ser concretizado.” 
 
Adiantou o Sr. Presidente que este parágrafo é contraditório com o que refere os atrasos 
existentes em todo o processo expropriativo, e lembrou que o que estava em vigor é o 
despacho publicado no Diário da República assinado pelo Secretário de Estado, mas que 
só poderá ir para a frente se houver comum acordo entre as partes - entidade 
expropriadora e entidade expropriada. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal António José Jerónimo informando que a Junta de 
Freguesia de Entradas quando foi conhecedora da não execução do nó de Entradas havia 
exigido que, pelo menos, as passagens de acesso às parcelas de terreno fossem feitas 
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mas passados dois anos ainda não foi dada qualquer resposta, nomeadamente a 
passagem de viaturas agrícolas na ribeira de Terges no período de Inverno. 
 
O Sr. Presidente lembrou que perante o cenário da não construção do nó de Entradas e 
do IP2 não passar a ter o perfil que estava projetado, essa preocupação está ultrapassada, 
é sim preocupante a situação em que o mesmo se encontra, com uma série de 
obstáculos, que estão a levantar problemas de segurança, bem como a situação do piso 
em determinados troços, que provavelmente não irá aguentar outro Inverno.  
 
Afirmou que o Governo tem que rapidamente desbloquear esta situação,, renunciando a 
parceria ou o que entender, mas cumprindo os projetos que estavam definidos e, no caso 
do previsto no nosso concelho, concretizá-los consoante o que foi ultimamente 
acordado. 
 
Em seguida interveio a 1ª. Secretária, Srª. Maria Manuela Florêncio, que congratulou-se 
com a recente assinatura do protocolo com as Águas Públicas do Alentejo para 
adjudicação das obras de remodelação da ETAR de Castro Verde. 
 
6º - Período reservado à intervenção do público. 
 
Interveio a cidadã Elisabete Anjos que colocou ao Sr. Presidente da Câmara as seguintes 
questões: 
 
- quanto à contratação de um técnico superior na área da comunicação social, afirmou 
que viu na página da Autarquia uma primeira lista de classificação em que surgia uma 
determinada candidata classificada em 1º. lugar e posteriormente verificou que “o Sr. 
Presidente reorganizou a lista e ficou outra candidata nesse mesmo lugar na lista final, a 
qual tentou consultar mas que a remetia para uma página do Diário da República que 
não tinha qualquer nome”. Adiantou que esta observação era mais um reparo para que, 
no futuro, as pessoas que não tenham possibilidades de consultar as listas de 
classificação, no edifício da Câmara, não fiquem com dúvidas quanto à classificação 
dos candidatos nos concursos.  
 
- na sequência da mesma consulta, afirmou que reparou que ainda estava aberto o 
concurso para contratação de um técnico superior na área de psicologia, e daí questionar 
o motivo porque o mesmo está aberto desde de Novembro de 2011. 
 
-Por último questionou o motivo do encerramento do Posto de Turismo às segundas-
feiras, se é por falta de recursos humanos ou por outro qualquer motivo. 
 
Às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara respondeu o seguinte: 
 
- Relativamente à primeira, lembrou que não tem poderes para mudar quaisquer listas de 
classificação elaboradas pelos júris de concursos, cabendo-lhe apenas homologadas 
estando contudo sujeitas a eventuais modificações que a lei geral impõe. 
 
Adiantou que no caso concreto a lista ordenada, classificada pelo júri, com base nas 
provas realizadas pelos concorrentes no âmbito do regulamento do concurso, e foi 
publicada após a respetiva homologação.  
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Informou que, posteriormente, surgiu legislação resultante da aprovação do Orçamento 
de Estado do ano em curso, a qual, estabelece em determinado ponto que nos concursos 
abertos há um direito de precedência relativamente a funcionários que tenham vínculo à 
entidade contratante, o que, independentemente da classificação e do ordenamento que 
tenham os diferentes candidatos, atribuída pelo júri, se houver um candidato com nota 
positiva, independentemente da classificação e desde que esteja admitido e selecionado 
para constituir a bolsa de candidatos admitidos, passa para primeiro lugar. Daí por via 
desta norma imposta surgiu uma segunda lista de classificação. 
 
- quanto à segunda questão, informou que o concurso não estava fechado e que nada 
obriga a fechá-lo. 
 
- Relativamente ao Posto de Turismo, lembrou que a verdade é que, como é do 
conhecimento de todos, as limitações impostas, quanto à contratação de pessoal, assim o 
impõe nas diferentes áreas. Adiantou que neste momento há espectativa, no âmbito das 
medidas de apoio ao emprego lançadas pelo Governo e na sequência das candidaturas 
apresentadas pela Autarquia há cerca de mês e meio, quer nesta área quer noutras, de 
tentar minimizar os efeitos negativos da falta de recursos humanos. Criticou, contudo a 
forma como foi anunciada a celeridade da aprovação das candidaturas apresentadas e 
que não se verificou até agora. 
 
Concluiu lembrando que é habitual os Postos de Turismo encerrarem à segunda-feira e 
esperava que o mesmo não tenha que encerrar mais dias, face às limitações impostas. 
 
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 sessão, pelas 23,25 horas, 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. 
 
 


