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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 

2013. 
 

 

Nº.5/2013 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Setembro de dois 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, Maria Manuela Revés Florêncio, 

e Maria Cesaltina Mendes Basílio, 1ª.e 2ª. Secretárias da respetiva Mesa, e Filipe 

Manuel Patrício Mestre, Carlos Alberto Soares Ramos, 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, 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 Sónia Isabel Sousa Nascimento, Fernando Martins da 

Silva e João Pedro Dias Aurélio. 

 

Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os 

Srs. Vereadores António João Fernandes Colaço, José Francisco Colaço Guerreiro e 

António José da Luz Paulino. 

 

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 das atas das sessões anteriores. 

- Expediente. 

- Outros assuntos de interesse. 

- Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 

 

1º. - Apreciação e votação de proposta de reajustamento da despesa associada à 

        Rubrica 02.07.03.01. do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). 

 

2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal 

        Sobre Imóveis em 2014. 

 

3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento de derrama sobre o IRC,  

        em 2014. 

 

4º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, 

        em 2014. 

 

5º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à 

       Atividade municipal. 

 

6º - Outros assuntos de interesse. 

 

7º - Período reservado à intervenção do público. 

 

 Aprovação das atas das sessões anteriores: 

 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Srs. Vogais, dispensou a Srª. 

Presidente a leitura das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária), 

realizadas no dias 26 de Junho e 31 de Julho do ano corrente, pelo que colocou-as à 

apreciação.  

 

Não havendo quaisquer propostas de alteração, submeteu-as à votação, tendo a ata da 

sessão ordinária sido aprovada por maioria, com as abstenções da 2ª. Secretária Maria 

Cesaltina Basílio e da Vogal Fernanda Felício, e a ata da sessão extraordinária sido 

aprovada por maioria, com abstenção do Vogal Filipe Mestre, por não terem estado 

presentes nas mesmas sessões. 

 

 Expediente: 

 

Deu a 1ª. Secretária da Mesa conhecimento do expediente recebido, nomeadamente de 

uma circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses alertando para a 

necessidade da Assembleia Municipal, na primeira reunião que se segue ao ato de 

instalação, eleger um Presidente de Junta de Freguesia efetivo e outro suplente para, em 

representação de todas as Juntas de Freguesia do concelho, participar no Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, e ainda a resposta dada pela 

ANACOM à falta de sinal da TDT no concelho de Castro Verde, e em que solicita que 

lhe seja fornecida informação concreta sobre os locais em que se tem constatado má ou 

mesmo qualquer deficiente receção de sinal televisivo para assim atuar junto da PT 

Comunicações no sentido de exigir a resolução dos problemas através da deslocação de 

uma equipa técnica da ANACOM aos locais em causa para acompanhamento da 

situação. 
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Em seguida foi novamente abordado este problema, tendo a Vogal e Presidente da Junta 

de Freguesia de Casével, Srª. Fernanda Felício, informado que quando da deslocação de 

técnicos da ANACOM àquela localidade colocou-lhes essa questão tendo os mesmos 

sugerido que cada utente apresentasse caso a caso o seu problema. 

 

A 1ª. Secretária da Mesa e Presidente da Junta de Freguesia de Castro Verde, Srª. Maria 

Manuela Florêncio, informou que a população da localidade de Aivados promoveu um 

abaixo-assinado no sentido de exigir à ANACOM melhorar o sinal da TDT tendo a 

Junta de Freguesia apoiado o mesmo e promovido o seu envio àquela entidade. 

 

O Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, Sr. Manuel 

Jacinto Batista, informou que naquela freguesia os utentes prejudicados com o mesmo 

sinal haviam exposto diretamente e individualmente os seus problemas não tendo ainda 

obtido qualquer resposta. 

 

A Srª. Presidente da Assembleia manifestou-se no sentido de dar resposta ao que é 

solicitado pela ANACOM, independentemente das queixas que cada pessoa apresente 

individualmente. 

 

 Justificação de faltas: 

 

No âmbito do expediente, deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento dos pedidos de 

justificação de faltas às sessões realizadas nos dias 29 de Abril e 26 de Junho do ano 

corrente, solicitados pelo Sr. Vogal João Pedro Dias Aurélio e aceites pela Mesa da 

Assembleia. 

 

 Outros assuntos de interesse: 

 

Foram abordadas em termos gerais as maiores dificuldades sentidas na receção do sinal 

da TDT, nomeadamente nas freguesias de Casével, São Marcos da Ataboeira e Santa 

Bárbara de Padrões. 

 

 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: 

 

1º. - Apreciação e votação de proposta de reajustamento da despesa associada à 

        Rubrica 02.07.03.01. do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). 

 

Colocou a Sr..Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta formulada 

pelo executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada 

no dia 11 do corrente mês de Setembro. 

 

“Considerando que consta nas Opções do Plano, mais concretamente no Plano 

Plurianual de Investimentos Obj. 3 Prog. 350, Projeto 2012/4, o Edifício do Centro de 
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Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo, a executar em dois anos civis, 2013 e 2014, 

com os montantes para o ano civil de 950.000,00 € e 175,000,00 respetivamente.  

 

Considerando que estes valores foram enviados para o Tribunal de Contas não estão 

ajustados à quantidade de trabalhos que são possíveis executarmos ainda durante o ano 

de 2013, atendendo a que já estamos em setembro, e a obra ainda não começou; 

 

Considerando que também não estão de acordo com o cronograma financeiro 

apresentado pelo empreiteiro que venceu o procedimento concursal, atendendo ao 

período temporal que medeia entre a data de apresentação da proposta e a presente data; 

 

Considerando que segundo informação disponível por um dos nossos colaboradores, 

não estando os valores ajustados é provável que o visto do Tribunal de Contas seja 

recusado; 

 

Considerando que apesar da obra estar autorizada a sua realização em dois anos civis, 

ilustrado quer através do Plano Plurianual de Investimentos, quer através de uma 

autorização genérica que já enviamos à Assembleia Municipal., fomos informados por 

esse colaborador que o Tribunal exige que os valores sejam ajustados aquilo que vai 

efetivamente ser executado e que essa autorização tem que der dada pelo Órgão 

Deliberativo do Município; 

 

Assim, face ao exposto, proponho ao Órgão Executivo, a alteração aos valores de 

acordo com os mapas anexos, ao abrigo do disposto no art.º 64º/2-d) da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro (LAL), bem como a autorização para o reajustamento dos valores 

constantes nestas alterações, em conformidade com o art.º 6º da Lei nº.8/2012, de 21 de 

fevereiro, a chamada (LCPA).” 

 

Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, começou o mesmo por informar que se 

tratava de uma situação inédita que surge perante a dúvida existente quanto ao montante 

da verba que será possível gastar, no ano corrente, ser muito inferior ao que está 

previsto no Orçamento Municipal, devido ao atraso no processo do concurso para 

construção do Edifício do Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo e que, 

por isso, obriga um “empurrar” de verbas para o próximo ano, pelo que há o 

entendimento que seria prudente fazer este reajustamento face a possibilidade do 

Tribunal de Contas não conceder o visto para execução da obra, perante esta situação. 

 

Informou contudo que tal receio verificou-se infundado na medida em que ontem foi 

recebido o visto do Tribunal de Contas, o que, por isso, dispensava este procedimento, 

no entanto como todo o processo foi iniciado a Câmara entendeu não solicitar à 

Assembleia a retirada deste ponto da ordem de trabalhos. 

 

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o pedido em apreciação, 

submeteu-o a Srª. Presidente à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade 

aprovar a proposta formalizada pelo executivo municipal. 
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2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal 

         sobre Imóveis em 2014. 

 

Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 

28 de Agosto último: 

 

“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e 

Finanças desta Câmara Municipal, que anexo, proponho o seguinte relativamente à 

fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2014: 

 

- aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a decisão para 

que a mesma, nos termos do nº.5 do artigo 112º. do Código do IMI, fixe as seguintes 

taxas: 

 

a) Prédios urbanos a que se refere a alínea b) do nº.1 a taxa de 0,6%. 

b) Prédios urbanos a que se refere a alínea c) do nº 1 (avaliados nos termos do 

CIMI) a taxam 0,3%.” 

 

Não havendo qualquer intervenção sobre o pedido em apreciação, submeteu-o a Srª. 

Presidente à votação, tendo a Assembleia deliberado, por unanimidade, aprovar a 

proposta formalizada pelo executivo municipal. 

 

3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento de derrama sobre o IRC, em 

        2014. 

 

Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta do executivo 

municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 28 de 

Agosto findo: 

 

“A Lei 2/07, de 15 de Janeiro, estabelece no art.º. 10º. alínea b) que a derrama constitui 

uma das receitas dos municípios e que o produto da cobrança da mesma, lançada nos 

termos do artº. 14º. 

 

Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e 

Finanças desta Câmara Municipal e considerando-se a necessidade de o município 

reforçar a sua capacidade financeira tendo em vista o conjunto de investimentos em PPI, 

particularmente os co--financiados parcialmente pelos fundos comunitários. 

 

Proponho, que ao abrigo do disposto no nº.1 do artigo 14º. da referida lei seja lançada 

para o ano de 2014 uma derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou superior a 

150.000 €, e a criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios 

inferior a 150.000 €.” 

 

Não havendo qualquer intervenção sobre o pedido em apreciação, submeteu-o a Srª. 

Presidente à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade aprovar a referida 

proposta. 
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4º - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, 

       em 2014: 

 

Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta da Câmara 

Municipal, conforme deliberação tomada no dia 28 de Agosto último: 

 

“A Lei 2/07, de 15 de Janeiro, estabelece no artº. 20º. nº. 1 que os Municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos 

com domicilio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do 

ano imediatamente anterior. 

 

Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e 

Finanças desta Câmara Municipal, proponho que ao abrigo do referido artigo seja fixada 

para o ano de 2014, a taxa de 5%. 

 

- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a 

mesma, nos termos da alínea f) do nº.2 do artigo 53º. da Lei nº.169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002, se pronuncie.” 

 

Tomou a Assembleia igual conhecimento da seguinte proposta apresentada pelos Srs. 

Vereadores do Partido Socialista, no executivo municipal, e que foi rejeitada por 

maioria de votos: 

 

 “Fixação da taxa variável de IRS (art.º.20, nº.1 da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro) 

 

Tendo em conta a atual crise financeira que o país atravessa, e o facto de ser antever 

para os próximos tempos a continuação de uma forte austeridade motivada por políticas 

insensíveis e liberais, os vereadores do Partido Socialista propõem a fixação em 2,5% 

da participação variável em IRS dos sujeitos passíveis com domicílio fiscal na área do 

Município dos rendimentos relativos a 2014, a que o Município tem direito. 

 

De acordo com a Lei das Finanças Locais, cada Município “tem direito, em cada ano, a 

uma participação variável até 5% do IRS” cobrado no seu concelho. Os vereadores do 

Partido Socialista entendem que o município de Castro Verde pode prescindir de uma 

parcela deste imposto a favor dos seus munícipes, fixando em 2,5% a participação 

vaiável do IRS. 

 

A utilização da faculdade de prescindir de uma parcela do IRS em favor dos seus 

munícipes, deve ser entendido como o contributo da autarquia para a redução da carga 

fiscal com maior impacto ao nível das famílias com menores rendimentos e em que se 

centra o essencial do esforço em matéria de pagamento de IRS.” 

 

Dada a palavra à Assembleia e interveio o Sr. Vogal Francisco Gonçalves que voltou a 

manifestar a sua surpresa quanto ao facto de ver, mais uma vez, a Câmara apresentar 

uma proposta que vinda de um executivo da CDU contraria a politica que a mesma 

força defende a nível nacional que é o abaixamento da carga fiscal sobre os rendimentos 

do trabalho. 

 

Adiantou que, apesar do aumento do desemprego, é um imposto cuja cobrança está a 

subir cerca de 20% em relação ao ano anterior, o que, em sua opinião, se esta proposta 
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for aprovada, significa que o Município de Castro Verde irá receber mais 20% do que 

recebeu o ano passado resultante do aumento da carga fiscal. 

 

Referiu que, que concordemos ou não, o facto de o Governo justificar o aumento da 

carga fiscal face a dificuldades financeiras que o Pais atravessa, no caso da Câmara 

Municipal de Castro Verde, felizmente, não se verificam tais dificuldades, e daí achar 

que seria de bom-tom a Autarquia assumir uma posição concordante com o que a CDU 

defende a nível nacional e aliviar assim a carga fiscal aos seus munícipes desta rúbrica. 

 

Interveio a seguir a 2ª. Secretária, Srª. Maria Cesaltina Basílio, questionando a 

afirmação proferida pelo Sr. Vogal Francisco Gonçalves que dá a entender que a 

Câmara Municipal vai aumentar em 20% este imposto, o que, em sua opinião, não é isso 

que a proposta do executivo refere, e daí solicitar uma explicação mais concreta sobre a 

pretensão apresentada, nomeadamente qual a população que paga IRS e que benefícios 

traria, a essa mesma população, se a taxa fosse de 2,5%, perguntando, por isso, se 

através da mesma pagariam menos do que estão a pagar. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves informou que a taxa de 5% vai ser deduzida da verba 

que é cobrada ao nível do concelho o que quer dizer se a cobrança do IRS aumentou 

20% a nível nacional isso faz-se sentir igualmente a nível deste concelho. 

 

Para uma melhor perceção do seu juízo, adiantou que se a Câmara Municipal de Castro 

Verde recebeu no ano transato, a título exemplificativo, 100.000 € nessa cobrança, com 

o referido aumento de 20% irá receber 120.000 €  

 

A 2ª. Secretaria, Srª. Maria Cesaltina Basílio, deu como exemplo um trabalhador que 

desconta o montante de 300 € em IRS, onde a Câmara sobre o mesmo desconto irá 

receber 5%, receita esta que serve para aplicar no desenvolvimento do concelho 

revertendo por isso para o bem de toda a população, e dai perguntar se a Autarquia 

baixar a taxa para 2,5% onde é que esse mesmo trabalhador vai beneficiar, isto é se 

pagará menos do que os referidos 300 €. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves referindo-se ao exemplo apontado anteriormente, 

explicou que a pessoa em causa descontará 3.600 € por ano e é sobre esse valor que 

incidirá os mais 2,5% conforme é proposto pela Câmara Municipal. 

 

A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que em termos pessoais a diferença da taxa 

proposta é irrisória individualmente para quem a desconta no entanto para a Autarquia 

sempre é uma verba que pode utilizar para contribuir para o bem geral da população. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves lembrou que o problema não estava nas pessoas que 

infelizmente não tem rendimentos sujeitos a IRS mas sim naqueles que auferindo 

apenas um ordenado ilíquido de 700 ou 800 euros mensais já estão sujeitas ao 

pagamento do IRS, e por isso devia-se pensar nessas mesmas pessoas que têm as 

despesas normais e que certamente passam por dificuldades, assim como, por outro 

lado, os seus rendimentos não lhes permitem auferir os apoios que a Autarquia dá uma 

vez que os mesmos ultrapassam o previsto nos respetivos regulamentos municipais. 

 

Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho que, a partir de um determinado 

vencimento anual, procurou encontrar o que significa fixar em 5% ou 2,5% a taxa de 
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participação pois, em sua opinião, antes de fixar essas taxas há que saber de facto o que 

elas significam para cada agregado familiar. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre este 

assunto assim como o montante da verba que a Autarquia recebeu no ano anterior, 

contudo o mesmo declinou dar, mais uma vez, resposta e afirmou que no momento não 

tinha em memória esses valores. 

 

O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que era difícil fazer contas para chegar a alguma 

conclusão, e lembrou que este assunto tem sido escalpelizado durante os últimos 4 anos, 

no entanto opinou que a fixação desta taxa tem mais a ver com uma decisão politica do 

que propriamente quanto aos valores a arrecadar e que na prática não se traduz como 

relevante quer para os contribuintes quer para os cofres do Município. 

 

A seguir, o Sr. Vogal Francisco Gonçalves afirmou que, apesar de não ter dados 

concretos, pensa que haverá cerca de 1.000 agregados familiares que neste concelho 

pagam IRS, o que, na prática, se traduz, em média, num pagamento de 250 € anuais 

cada. 

 

O Sr. Presidente da Câmara solicitou ao Sr. Vogal Francisco Gonçalves esclarecimentos 

a propósito das contas que fez ao ter concluído que, em média, cada agregado pagará 

cerca de 250 € anuais o que 5% sobre o mesmo valor serão 12,50 €. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves lembrou que, quanto à fixada taxa de 5%, a última vez 

que foi referido o valor arrecado com a mesma se traduziu em cerca de 250.000 €, e daí 

perguntar se esta verba não era significativa para a Autarquia. 

 

Perante os números apontados, o Sr. Presidente da Câmara questionou o mesmo Vogal 

se estava convencido desses mesmos valores. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves lembrou que já havia questionado o Sr. Presidente 

quanto ao significado que esta taxa representa para a Autarquia em termos de receita, 

não tendo contudo obtido resposta, e lembrou que numa sessão desta Assembleia foram 

abordados os valores desta receita e daí ter ficado com a perceção daquele montante e 

que foi com base nesses valores que fez as referidas contas. 

 

O Sr. Vogal Artur Lagartinho, referindo-se à decisão politica quanto à fixação da taxa 

de participação no IRS, lembrou que 95% do que é cobrado é arrecadado pelo governo 

central e 5% pelas autarquias locais, e daí perguntar se alguém neste órgão tinha 

dúvidas quanto à aplicação dos 5% por parte das mesmas autarquias, “como sistema 

politico que consegue fazer mais com menos dinheiro” mas sim quanto aos restantes 

95%, que em seu entender é mais discutível quanto à sua aplicação ao nível da 

administração central, e daí concluir que estes 5% serão melhor aplicados quer neste 

quer noutros municípios, independentemente da cor politica que os regem. 

 

Opinou o mesmo Vogal que os Municípios deviam ter mais poder de decisão sobre a 

aplicação de impostos, ao contrário do que acontece em que o Estado os aumenta todos 

anos e depois põe nas mãos das autarquias a possibilidade de os reduzir por uma 

questão de bem parecer à população como ato eleitoralista. 
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Referiu-se depois ao facto de ter votado favoravelmente a taxa de aplicação da taxa do 

IRC, para empresas com um volume de negócios inferior a 150.000 € conforme foi 

proposto pelo executivo, contrariando aquilo que pensa sobre o assunto, pois em sua 

opinião pagar impostos faz parte da cidadania das pessoas, isto é pagar e verificar onde 

é que os mesmos são gastos. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves, a propósito das despesas que as Autarquias Locais 

têm, e do uso que dão à receita proveniente deste imposto, considerou tão ou bem mais 

importantes os gastos que o Estado suporta em termos em segurança social, saúde e 

educação. 

 

O Sr. Presidente da Câmara a propósito desta afirmação, frisou que espera que a mesma 

não seja do Partido Socialista em matéria de defesa do estado social. 

 

O Sr. Vogal Francisco Gonçalves afirmou que desconhecia posição do Partido 

Socialista e que a mesma posição era pessoal e acrescentou que não tinha qualquer 

problema em enaltecer tomadas de posição da CDU ou do CDS ou de qualquer outro 

partido desde que as considere válidas, assim como não tinha em manifestar-se contra 

medidas tomadas pelo PS, pela CDU ou por qualquer outra força política com as quais 

não concorde, e refirmou que quantos aos gastos do estado social, não era política, mas 

sim números matemáticos pois 80% da despesa do Estado Português vai para essas 

áreas.  

 

Não havendo mais intervenções foi a proposta de fixação da taxa do IRS submetida a 

votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria com quatro votos contra dos eleitos 

do Partido Socialista. 

 

5º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à 

        atividade municipal. 

 

Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara 

e documentos anexos enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal, 

reportada ao período de 22 de Junho a 126 de Setembro do ano corrente, não tendo 

havido qualquer intervenção por parte dos Srs. Vogais.  

 

6º - Outros assuntos de interesse. 

 

Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Manuel da Conceição Colaço, 

referindo-se ao debate havido a prepósito da taxa do IRS, considerou o mesmo foi mais 

no sentido da animação do debate político, uma vez que no ano passado esta questão já 

aqui foi colocada e se conclui que a mesma taxa não tinha grande reflexo para as 

famílias e que a Câmara utilizar essa verba em benefício e em solidariedade com 

aquelas que têm menos rendimentos. 

 

Neste final do mandato, congratulou-se o mesmo Vogal pela oportunidade que lhe foi 

dada durante esta legislatura e por não ter intenção de concorrer ao próximo mandato, 

agradeceu pela oportunidade das ideias e dos debates que aqui decorreram, e afirmou se 

por vezes acesos e com alguma agressividade foi no próprio sentido politico das 

questões, em que faz parte cada um ter as suas diferentes posições. 

 



 

10/11 
Sessão ordinária da AMCV de 16.09.13 

 

Interveio a seguir o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da 

Ataboeira, Manuel Jacinto Batista Tomé, ao deixar de exercer tais funções, agradeceu 

igualmente a forma como foi tratado nos mandatos que exerceu neste órgão, quer ao 

nível dos eleitos do Partido Socialista assim como das outras forças politicas, e espera 

que a mesma forma continue a ser com as mesmas forças politicas. 

 

Usou da palavra em seguida a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Casével. 

Fernanda Guerreiro dos Santos Felício, fazendo suas as palavras do Sr. Vogal Manuel 

Batista, agradeceu da mesma forma e desejou felicidades aos futuros eleitos. 

 

Interveio ainda o Sr. Vogal Francisco Gonçalves, afirmando que igualmente ia deixar de 

exercer funções neste órgão, agradeceu também a todos os presentes as próprias ideias 

que aqui tiveram e se alguma vez alguém ficou melindrado com alguma das suas 

intervenções, afirmou que não foi manifestamente com intenção e daí pedir as suas 

desculpas. 

 

7º - Período reservado à intervenção do público. 

 

Dada a palavra ao público presente interveio o cidadão António Francisco Caetano 

Baião que colocou as seguintes questões: 

 

- Congratulou-se com a recente limpeza da Praceta de São Pedro, em Castro Verde, 

onde habita, mas alertou para a necessidade de serem repostas as marcações do 

estacionamento de viaturas na mesma. 

 

- Manifestou o seu desagrado quanto à forma como decorreu o processo de decisão da 

deslocação da Comarca de Ourique para Almodôvar, com o consentimento do executivo 

municipal e em que este Órgão deliberativo não foi chamado a pronunciar-se como o 

fez em relação à extinção de freguesias. Adiantou que esta transferência não faz 

qualquer sentido uma vez que Castro Verde, em termos históricos, sempre fez parte dos 

Campos de Ourique, que sempre teve ligado ao concelho de Ourique quer ao nível do 

Tribunal quer das Conservatórias, antes de serem criadas as de Castro Verde. Frisou 

igualmente que a mesma implica a deslocação das pessoas para Almodôvar num 

percurso maior, ao invés do que acontecia para Ourique e como uma estrada bem 

melhor, acrescido ainda da nítida falta de condições físicas para o funcionamento do 

Tribunal de Almodôvar. Afirmou ainda não perceber quais os interesses que estiveram 

subjacentes a esta decisão, mas em sua opinião terá a ver com interesses por parte de 

advogados, nomeadamente da Comarca de Almodôvar, e daí concluir que o executivo 

devia ter auscultado a população antes de tomar qualquer decisão, pois na prática o que 

acontece é que a maioria das pessoas do concelho desconhece que daqui a algum tempo 

terão que se deslocar para Almodôvar ao invés de Ourique, com as consequências que já 

frisou. 

- Lamentou o mesmo cidadão a não fixação da taxa do IRS em 2,5%, pois, em sua 

opinião, a Câmara Municipal, enquanto receber derrama proveniente da atividade 

mineira, podia beneficiar de alguma forma os seus munícipes. 

 

- Por fim, lamentou a pouca participação do público nas sessões da Assembleia, em que 

durante o corrente mandato apenas ele e o cidadão Manuel António Emília Domingos 

intervieram. 
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Não havendo mais intervenções, a Srª. Presidente da Assembleia apresentou os seus 

cumprimentos de despedida na última sessão do mandato, congratulando-se com o facto 

de os trabalhos terem decorrido sempre bem, apesar das diferentes forças políticas com 

opiniões diferentes, mas sempre com o objetivo de bem servir as populações e 

contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho, e daí agradecer a todos essa 

mesma intervenção e participação de todos. 

 

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 23,05 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. 

 

 

 

 


