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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
 
Nº.8/2013 
 
 
Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, na vila de Castro Verde e Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria Fernanda Coelho do 
Espirito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição 
Hipotecas Cabaça e João Miguel Benedito Branco, 1ª e 2º. Secretários da respetiva Mesa, e 
Filipe Manuel Patrício Mestre, Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, Maria da Luz Medeiro 
Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Maria João de 
Lima Teixeira da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís 
Silva de Matos, João Miguel Dias Marques Pires, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Rui Duarte 
Moreno Nobre da Conceição, José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra 
Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Entradas, de São Marcos das Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na 
qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão ordinária. 
 
Faltou a esta sessão o Sr. Vogal Rui Duarte Moreno Nobre da Conceição. 
 
Esteve igualmente presente o executivo municipal. 
 

• ABERTURA: 
 

Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, informando a necessidade da inclusão na ordem do dia da apreciação e votação dos 
pedidos solicitados pelo executivo municipal para a celebração de contrato de locação financeira 
com o Banco Santander Totta SA e da nomeação de auditor externo para auditar as contas do 
Município, conforme fotocópia da respetiva documentação enviada atempadamente a todos os 
Vogais, sugerindo por isso a introdução dos mesmos nos “Outros assuntos de interesse”. 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrou que pelo 
facto de se tratar de assuntos que têm que ser votados, os mesmos deviam ser autónomos na 
ordem de trabalhos e assim incluídos na mesma. 
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Posto isto, verificou-se consenso unânime na inclusão dos referidos pontos na ordem de 
trabalhos, pelo que a mesma passa a ser a seguinte: 
 

Período antes da ordem do dia 
 
• Aprovação das atas das sessões anteriores. 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação da proposta do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2014. 
 
2º. - Apreciação e votação dos acordos de colaboração a celebrar com as Juntas de Freguesia. 
 
3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2014. 
 
4º. - Apreciação e votação da proposta do pedido de autorização para a realização de despesas,  
       logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de investimento, contratos de loca- 
       ção, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam, por mais de 
       um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
5º. - Nomeação de auditor externo para auditar as contas do Município. 
 
6º. - Apreciação e votação de autorização para celebração de contrato de locação financeira com  
        o Banco Santander Totta SA. 
 
7º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
8º - Outros assuntos de interesse. 
 
9º - Período reservado à intervenção do público. 
 

• Aprovação das atas das sessões anteriores: 
 
Atendendo a que foram distribuídas cópias das atas das sessões anteriores, realizadas nos dias 
16 de Outubro e 19 de Novembro do ano corrente, dispensou a Srª. Presidente a sua leitura e 
colocou-as à consideração da Assembleia Municipal. 
 
Não havendo quaisquer propostas de alteração, submeteu-as à votação, separadamente, tendo 
ambas sido aprovadas por unanimidade. 
 
Apesar de terem surgido dúvidas quanto à obrigatoriedade da sua aprovação por parte deste 
“novo” órgão, quando a mesma já tinha sido aprovada em minuta, submeteu igualmente à 
votação da Assembleia a ata da sessão realizada no dia 16 de Setembro do ano corrente, 
correspondente à última do mandato anterior, tendo a mesma sido aprovada por maioria com 7 
votos a favor e 10 abstenções dos novos vogais, por não terem estado presentes na referida 
sessão, e 1 abstenção do Sr. Vogal Artur Lagartinho que, apesar de ter estado presente, 
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justificou a sua posição por entender não fazer sentido a aprovação desta ata numa nova sessão 
legislativa. 
 
• Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária da Mesa, Srª. Carolina Conceição Cabaça, conhecimento do diverso 
expediente recebido informando que o mesmo estava à disposição para eventual consulta por 
parte dos Srs. Vogais. 
 
• Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentaram os eleitos da CDU a seguinte proposta 
de moção, subscrita pelos Vogais João Miguel Benedito Branco, Maria Cesaltina Basílio e 
António José Jerónimo: 

 
“POSIÇÃO DOS ELEITOS DA CDU SOBRE O ENCERRAMENTO  

DOS SERVIÇOS DAS FINANÇAS 
 
Em face, quer das notícias há meses divulgadas, quer, agora dos anúncios ou indicações de 
prespectivas de encerramentos em larga escala de serviços públicos das finanças, agora 
designados de Autoridade Tributária, entre os quais se encontra o do concelho de Castro Verde, 
os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Castro Verde, esperando ser acompanhados por 
outros eleitos, assumem a seguinte tomada de posição pública: 
 

• Rejeitar liminarmente tal hipótese, independentemente do número de serviços previstos 
para encerrar, (e fala-se do encerramento de 12 no distrito de Beja), tendo em conta o 
direito igual de qualquer cidadão em qualquer concelho ao serviço público prestado; 

 
• Afirmar que esta medida, que rejeitamos, seria mais uma forma de contribuir para a 

desertificação do Alentejo e de todo o interior, contrariando qualquer lógica de um 
desenvolvimento sustentado e equilibrado do País. 
 

• Continuar a defender serviços públicos de qualidade, acessíveis em igualdade de 
acesso a todos os cidadãos e entidades, assegurando igualmente os direitos e postos 
de trabalho aos trabalhadores; 
 

• Continuar a luta pela dignidade das pessoas e em defesa dos seus direitos, seja porque 
extinguem finanças, encerram escolas e postos de saúde ou da GNR, seja porque 
extinguem freguesias e se preparam para atacar os próprios municípios. 

 
Estas medidas que já vêm de outros governos e de outras maiorias mas, infelizmente com as 
mesmas políticas, precisam de ser travadas antes que seja tarde demais, em respeito pelos 
direitos democráticos e dos valores e conquistas alcançadas com o 25 de Abril.” 
 
Assim, foi distribuída cópia da mesma proposta a todos os presentes, e feita a sua leitura, a Srª. 
Presidente colocou-a à consideração da Assembleia, tendo o Sr. Vogal Filipe Mestre reafirmado 
a sua intenção de se abster na votação de qualquer matéria que seja entregue no decorrer dos 
trabalhos desta Assembleia, apesar de, neste caso, concordar no essencial com as mesmas e 
que, segundo disse, já foram objeto de algumas posições por parte do Partido Socialista e de 
vários órgãos de comunicação social. 
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Adiantou que havia questões que não lhe pareciam claras, nomeadamente quando é referido o 
encerramento de escolas por parte do governo quando verifica que não é só o governo que as 
encerra pois viu encerrar uma escola neste concelho “por falta de alunos”. 
 
Quanto ao facto da mesma posição referir que tais medidas já vêm de outros governos e de 
outras minorias, questionou quais os governos a que se refere, se a provisórios ou a 
constitucionais.  
 
O 2º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, respondendo ao Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmou que 
era óbvio que as maiorias a que se refere a esta tomada de posição eram do Partido Socialista 
e, por isso, lembrou que foi claro o silêncio do atual líder da oposição acerca deste tema. 
 
Adiantou que tinha alguma curiosidade acerca da posição do Partido Socialista local no sentido 
de combater esta situação tendo em conta que se trata de uma matéria que colocou no seu 
programa eleitoral, através da criação de uma loja do cidadão em Castro Verde, ao invés do que 
pensa do PS central que nada diz sobre esta matéria o que, em sua opinião, dá a entender que 
“estão a cozinhar a coisa em conjunto e que a coisa circule não no arco da governação mas no 
arco da desgraça que nos levou a este ponto”. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre lembrou ao Sr. Vogal João Branco que este assunto já foi objeto de 
tomada de posição, nos sítios próprios, por parte da Comissão Concelhia do PS, ao nível distrital 
e ao nível central, conforme foi constatado na comunicação social.  
 
Em seguida interveio a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio lembrando que o partido a que 
pertence também já se pronunciou imensas vezes sobre esta e outras matérias, por diversas 
formas e locais, no entanto afirmou que não era, por isso, que deixava de manifestar-se 
pessoalmente e principalmente neste local para a qual foi eleita, e por isso considera seu dever 
manifestar o seu desagrado quanto às políticas do estado central, apesar de, conforme referiu, o 
seu partido já o ter feito. 
 
Afirmou que já vem sendo hábito do PS escusar-se a votar matérias entregues na hora e que, 
sabendo que todos sabem ler, escrever e pensar, não entendia o motivo de ter que haver algum 
tempo de antecedência para que as coisas “sejam pensadas lá fora e depois trazidas as 
decisões cá para dentro”, quando, em sua opinião, todos têm capacidade de decisão. Por isso 
afirmou que “a ação é de quem a comete e não de quem a julga”, e que a sua ação é indignar-se 
e mostrar o seu desagrado contra as medidas que são tomadas pelo governo e que era este o 
local como mais adequado para fazer chegar essa mesma indignação às instâncias superiores.  
 
Afirmando não querer julgar ninguém, adiantou que, de alguma forma, achava até caricato as 
posições dos Vogais do PS, uma vez que os mesmos dizem-se muito defensores do povo e de 
todos mas depois quando têm a possibilidade de se manifestar calam-se ou abstêm-se, e 
concluiu fazendo um repto aos mesmos, para que apresentem propostas de tomadas de posição 
no decorrer dos trabalhos para assim poderem ver qual a posição dos restantes Vogais. 
 
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, 
Vogal José Brito S. Martins, quanto à afirmação de que não é só o governo que fecha escolas, 
opinou que o mesmo pode não o fazer diretamente mas sim indiretamente através das políticas 
que pratica provocando a desertificação das aldeias e vilas rurais.  
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A Srª. Presidente da Assembleia, Maria Fernanda E. Santo, afirmando entender a posição 
assumida diversas vezes pelos eleitos do Partido Socialista, lembrou que há assuntos e 
assuntos e, neste caso, era importante uma tomada de posição face à importância e urgência do 
mesmo para Castro Verde. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre lembrou que a sua posição era pessoal, que considera o assunto 
importante, e que o PS já tomou posição sobre o mesmo, e que se a CDU o tivesse apresentado 
dois dias antes votava-o e não se abstinha.  
 
A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que, da mesma forma que foi sugerido noutras 
situações, podiam os trabalhos serem interrompidos para terem a oportunidade de conversar e 
acertar posições. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre opinou que não era o mesmo, quanto ao prazo de apresentação de 
propostas alvitrou que podia ser objeto de decisão em próxima sessão, e relembrou que o 
mesmo já foi aqui mais do que debatido e que, pessoalmente, por uma questão de princípio, ia 
abster-se pelos motivos já invocados, apesar de não discordar da proposta. 
 
O 2º. Secretário, Sr. João Branco, no seguimento da apreciação desta tomada de posição, 
afirmou que era ridículo termos que nos deslocar até para pagar impostos e ser leal com os 
deveres perante o Pais, e a propósito informou que hoje houve uma manifestação em Moura 
promovida por uma associação de idosos e reformados, junto da repartição de finanças, na qual 
constatou uma situação, em sua opinião, de alguma forma caricata, quando uma funcionária 
dessa repartição tentava explicar a um idoso a forma como proceder ao pagamento de impostos 
via internet, e daí concluir que nesta situação devia haver uma unanimidade contra o 
encerramento destes serviços, afirmando compreender a tomada de posição do Sr. Vogal Filipe 
Mestre. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que habitualmente a sua bancada realiza uma reunião prévia 
para análise dos documentos que são apreciados nesta Assembleia e daí achar que não faz 
sentido recebê-los na hora quando há tempo que se fala no encerramento das repartições de 
finanças e têm sido tomadas posições públicas sobre o mesmo. 
 
Referiu-se depois o mesmo Vogal a um assunto já abordado nesta Assembleia quanto ao 
despovoamento de determinadas zonas do interior do Pais e da qual resulta a transferência da 
mesma população para outras zonas, e cujos motivos, em sua opinião, não tem a ver com os 
governos vigentes ou anteriores, e daí não culpar quem quer que seja devido a politicas 
implementadas por pensar que certamente tal será devido a uma politica global da Europa ou de 
outra qualquer e daí não ter resposta pelo facto de não ter conhecimentos de causa. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Jorge Monteiro que, a propósito do pagamento de impostos através 
da internet, lembrou que há limites para proceder a esse mesmo pagamento uma vez que a 
partir de determinados montantes tal não é possível, sendo sempre, por isso, necessário uma 
repartição física para o efeito, pelo que é sua opinião ser um contrassenso haver esses mesmos 
limites, em termos informáticos, face à situação financeira do País. 
 
O 2º. Secretário, Sr. João Branco, a propósito de se tratar de uma questão de políticas, conforme 
foi referido pelo Sr. Vogal Filipe Mestre, concordou com o mesmo Vogal e afirmou que de facto é 
uma questão de políticas tal como, em sua opinião, se comprova através da total ausência de 
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investimento tanto do atual governo como do anterior nestas regiões do interior, politicas essas 
que considera erradas. 
 
Não havendo mais intervenções foi a proposta de tomada de posição submetida a votação tendo 
sido aprovada por maioria, com 13 votos favoráveis dos Vogais da CDU e 5 abstenções dos 
Vogais do Partido Socialista. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre prestou a seguinte declaração de voto: “Gostava muito de ter votado 
esta moção e votava-a favoravelmente mas pelo tempo e os termos em que foi apresentada 
decidi abster-me.” 
 
A seguir, apresentaram os eleitos da CDU a seguinte proposta de moção, subscrita pelos Vogais 
João Benedito Branco, Cesaltina Basílio e António Jerónimo: 
 

“MOÇÃO CONTRA O “ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2014 
 

O Orçamento de Estado para 2014, aprovado pelos partidos da maioria parlamentar PSD/CDS, 
vem retirar aos municípios portugueses, em relação às transferências em 2013, cerca de 50,9 
milhões de euros nas transferências para o Fundo de Equilíbrio Financeiro, e uma redução de 
17,6 milhões de euros no quadro do IRS, acrescido, ainda, segundo a Lei do Orçamento de 
Estado para 2014, no seu artigo nº.92,da retenção, pelo Estado, de 0,1% do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro. 
 
Segundo este Orçamento de Estado, configura-se a continuação do incumprimento da Lei das 
Finanças Locais que só nos últimos anos retirou aos cofres do Município de Castro Verde cerca 
de três milhões e quatrocentos mil euros, verba que representa uma importante fatia na quebra 
de receitas do Município com origem no Orçamento de Estado, afetando o equilíbrio das contas 
e reduzindo a capacidade de investimento municipal. 
 
Estes cortes sucessivos a que vimos assistindo, estão associados a um conjunto de decisões 
legislativas que vêm ao longo dos últimos anos, limitando de forma inconstitucional a autonomia 
do poder local. 
 
Paralelamente, a natural diminuição do investimento municipal resultante da contínua diminuição 
de receitas imposta pela atual política de austeridade do Governo, à qual se adiciona a total 
ausência de investimento público do Poder Central no concelho de Castro Verde e a diminuição 
do poder de compra dos funcionários públicos vem, de forma grave, trazer problemas acrescidos 
ao tecido socioeconómico do concelho. 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida no dia 20 de Dezembro de 2013, delibera: 

1. Manifestar o seu forte repúdio contra as gravosas medidas de redução de verbas dos 
municípios, incluídas no Orçamento de Estado para 2014, que condicionam fortemente a 
aplicação do princípio da estabilidade orçamental e do equilíbrio financeiro das 
autarquias locais, em claro prejuízo da sua capacidade de investimento; 

2. Manifestar a sua profunda indignação pela insensibilidade social e o constante 
desrespeito que norteia a atuação deste Governo, prejudicando, principalmente, as 
populações e o particular desenvolvimento dos concelhos de interior; 

3. Enviar esta moção para: a Presidência da República; a Presidência da Assembleia da 
República; os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; a Associação 
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Nacional de Municípios Portugueses; para CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo, e para os Órgãos de Comunicação Social.” 

 
Enquanto foi distribuída cópia deste documento, informou a Srª. Presidente da Assembleia da 
existência no balcão da receção de um abaixo-assinado contra o encerramento das repartições 
de finanças, nomeadamente a de Castro Verde, para quem o queira subscrever. 
 
Posto isto, a Srª. Presidente colocou-a à consideração da Assembleia, tendo o Sr. Vogal Filipe 
Mestre afirmado que, neste caso, mais pena tinha de não votar esta moção, que a mesma está 
bem redigida, que de uma forma geral concorda com a mesma e que, por uma questão de 
coerência, as razões da sua abstenção são as que referiu na aprovação da moção anterior. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho afirmando que compreendia que quando é 
apresentada uma moção nem sempre o assunto é apreciado e estudado por todas as partes. 
Referiu que inicialmente também concordava que todos os documentos deviam ser entregues 
com antecedência, no entanto considera que a posição do Sr. Vogal Filipe Mestre contradiz um 
pouco esta questão pois se acha que algo está devidamente claro e concordante com o mesmo 
e não havendo qualquer necessidade de mais ponderação devia tomar outra posição. 
 
Adiantou que de facto há situações em que se pode estar mais ou menos de acordo, e que ele 
próprio nem sempre concordava a 100% com as moções aqui apresentadas, que por vezes 
necessitam de alguma ponderação e de algum estudo. Afirmou, no entanto, que é de opinião 
que, quanto ao princípio de apresentação de moções com alguma antecipação, o Sr. Vogal Filipe 
Mestre devia rever a sua posição pessoal uma vez que afirma que concorda perfeitamente com 
o que está escrito, e que não necessita de mais ponderação, não percebe, por isso, a posição 
assumida pelo mesmo Vogal.  
 
Lembrou o mesmo Vogal que nas assembleias intermunicipais as moções são apresentadas e 
votadas na hora, assim como na Assembleia da República, no entanto também é de opinião que 
havendo a possibilidade de quem apresenta as moções o poder fazer com alguma antecedência 
que o faça mas sem ter que ser com qualquer obrigação. Quanto ao caso em presença opinou 
que se trata de uma luta partidária entre duas fações em que uns não votam moções sem que as 
mesmas sejam apresentadas com a devida antecedência e outros não as apresentam com essa 
antecedência para verem o que a outra parte faz, tratando-se, por isso, de uma questão de 
teimosia e que, em sua opinião, não serve os princípios e a democracia local, e que estas 
“partidarites” não levam a lado nenhum. 
 
Opinou ainda que é possível mas não deve ser obrigatório a apresentação de moções 
antecipadamente, no entanto concorda que tal possa ocorrer quando se trate de questões que 
não sejam claras e que se verifique a conveniência de unir esforços para que as mesmas sejam 
melhoradas. 
 
Em seguida interveio a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, lembrando que o grupo a que 
pertence também reúne e prepara a sua intervenção na Assembleia Municipal, não o fazendo no 
entanto com muita antecedência devido ao tempo disponível que cada pessoa tem, assim 
lembrou que reunindo com poucas horas antes da realização desta sessão e decidindo a 
apresentação de determinados assuntos que considera importantes implicava que, por muita boa 
vontade que houvesse, não haveria tempo para os enviar atempadamente ao grupo do PS para 
os poderem apreciar. 
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Lançou a mesma Vogal um repto ao grupo do Partido Socialista para que faça as suas moções e 
as apresentem nesta Assembleia tendo em conta que pensa nos mesmos assuntos e tem a 
mesma preocupação social que o grupo da CDU e assim verá qual a posição destes eleitos. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre interveio a seguir manifestando-se concordante com a parte inicial 
proferida pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho mas lembrou que nunca afirmou que todas moções 
deviam ser apresentadas antecipadamente, pois concorda que uma moção resultante de um 
assunto recente possa ser apresentada na hora, no entanto no caso da moção sobre o 
Orçamento de Estado não entende a sua apresentação nesta data quando a Câmara aprovou, já 
há algum tempo, uma moção que, em sua opinião, é certamente parecida com a que está em 
apreciação, e referiu que se o tivesse sido até podia chegar-se a um acordo sobre a respetiva 
redação, como já aconteceu noutra situação em que resultou a elaboração de um texto conjunto. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho interveio afirmando que, nos últimos mandatos, não se recorda de 
ter sido apresentada qualquer moção com alguma antecedência por parte de outra força politica 
senão da CDU, pelo que acharia interessante se tal viesse a acontecer. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que aceitava o repto colocado pela Srª. Vogal 
Maria Cesaltina Basílio e que sempre que haja um assunto que o seu grupo considere oportuno 
apresentará uma moção com a necessária antecedência. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de moção submetida à votação, tendo a mesma 
sido aprovada com 13 votos favoráveis dos Vogais da CDU e 5 abstenções dos Vogais do PS. 
 
• 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 Srs. Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Srª. Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
1º. - Apreciação e votação da proposta do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 
       2014: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal as propostas das Opções do 
Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2014, na sequência da deliberação do executivo 
municipal tomada na sua reunião realizada no dia 4 do corrente mês de Dezembro, tendo dado a 
palavra ao Sr. Presidente da Câmara para fazer a apresentação dos mesmos documentos: 
 
Assim, o Sr. Presidente da Câmara começou por alertar para uma alteração existente na 
proposta enviada em formato digital a todos os Vogais e resultante da necessidade de introduzir 
no Orçamento uma rubrica destinada a pagamentos da locação financeira objeto de apreciação 
e votação constante na ordem de trabalhos desta Assembleia, conforme pormenorizou, 
informando que a mesma não implica qualquer aumento da verba global do mesmo Orçamento e 
que a mesma foi objeto de decisão unânime por parte de todo o executivo municipal. 
 
Em seguida fez uma introdução aos documentos previsionais, começando por afirmar que os 
mesmos foram enquadrados no programa eleitoral da CDU, maioritariamente sufragado nas 
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últimas eleições autárquicas, assim como integrados os contributos imprescindíveis das Juntas 
de Freguesia e da população que entendeu participar nas várias reuniões promovidas a este 
propósito, assim como os contributos “da casa (Câmara Municipal e próprias Juntas) “ baseados 
no historial de funcionamento desta mesma “casa”. 
 
Informou que, como documentos enquadradores destes documentos, há a recente legislação 
sobre o regime jurídico das autarquias locais e transferência de competências do Estado (Lei 
nº.75/2013) e sobre o regime financeiro das autarquias locais (Lei nº.73/2013), esta última que, 
apesar de só entrar em vigor a partir do dia 1 de Janeiro, já serviu de “baliza” para a elaboração 
destes documentos provisionais. 
 
Adiantou que esta ”nova lei das finanças locais” deixa em aberto a possibilidade de, a muito 
curto prazo, e a confirmar-se o disposto desta lei ser necessário elaborar e trazer novamente, 
quer à Câmara quer à Assembleia, uma nova proposta que contemple todas as normas desta 
mesma lei que, no entendimento e análise dos eleitos da CDU, são perfeitamente exequíveis. 
 
Lembrou que, para além disso, estão plasmadas as orientações do Orçamento de Estado para o 
ano de 2014, como as orientações que este Governo tem deixado sair relativamente à Reforma 
do Estado, a começar pelo “Guião do Paulo Portas”, assim como de um conjunto de pequenas 
notícias avulso que vêm saindo dos diferentes “fazedores de opinião”. 
 
Referiu que, neste contexto, foram definidos alguns princípios orientadores em que, mais uma 
vez, foi considerar que os valores previsionais deviam aproximar-se da realidade e que a mesma 
realidade é que o nosso Pais está num período de crise, de austeridade ou atentado à 
Constituição segundo as diferentes opiniões existente sobre a mesma, mas que, em sua opinião, 
se traduzem, na prática, relativamente às autarquias, numa redução drástica das suas receitas, 
tendo assim sido adequado o Orçamento às receitas previsíveis no ano de 2014. 
 
Adiantou que houve outra questão, considerada fundamental, que decorre das orientações que 
vinham a seguir-se, e sobretudo das orientações da nova lei das Finanças Locais, que foi 
introduzir uma forma mais realista o caráter plurianual do orçamento, conforme pormenorizou. 
 
Em seguida, neste quadro genérico, afirmou que havia quatro setores considerados 
fundamentais para a intervenção autárquica, no ano de 2014, e tendo em conta a fase do 
momento em termos de financiamentos comunitários (Encerramento do QREN e inicio do QEC), 
o próximo ano será um ano para, essencialmente, preparar projetos e procedimentos e 
consequentes decisões relativamente aos investimentos a candidatar ao próximo Quadro 
Comunitário. 
 
Quanto aos quatro setores fundamentais da intervenção autárquica, o Sr. Presidente da Câmara 
referiu-se à ação social, ao apoio à atividade económica e à sua diversificação, à manutenção, 
conservação e requalificação de várias infraestruturas municipais, nomeadamente redes de 
águas e de saneamento, equipamentos municipais e redes viárias, e à continuidade de uma 
política de descentralização de competências para as Juntas de Freguesia. 
 
Referiu-se depois o Sr. Presidente da Câmara à nova lei de competências, afirmando que a 
mesma praticamente esvaziou a competência municipal remetendo-a, no sentido descendente, 
para as Juntas de Freguesia e no sentido ascendente para as Comunidades Intermunicipais, e 
que constata-se na delegação de competências para as Juntas de Freguesias que os 
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legisladores da Assembleia da República esqueceram-se pura e simplesmente que para ter e 
exercer competências é necessário haver recursos financeiros e humanos. 
 
Adiantou que mesmo neste novo quadro de incertezas ia continuar a apostar muito seriamente, 
no seguimento do que já vem de há muitos anos, na descentralização nas Juntas de Freguesia, 
tanto em termos da atividade corrente como de investimentos. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que definir os referidos quatro setores como prioritários, não quer dizer 
que não se intervenha nos outros setores e que, por isso, vai a Autarquia continuar a trabalhar 
nos da educação/ensino, cultura e desporto, no apoio ao movimento associativo, como marca 
distintiva da prática autárquica que a Câmara Municipal de Castro Verde continuará a perseguir. 
 
Frisou o Sr. Presidente que, para esta ação ter sucesso, há que ter meios quer financeiros quer 
através de uma estrutura capaz de dar essa resposta e, afirmando “contra ventos e marés”, em 
que os nossos governos atuais e os que os antecederam, concretamente do PS, através de 
politicas de destruição sistemática do estado têm prosseguido, há que continuar a tentar 
estruturar minimamente os serviços municipais, a motivar os seus trabalhadores de maneira a 
que a intervenção autárquica, dentro de todos os condicionalismos existentes, possa alcançar os 
frutos que certamente todos desejamos. 
 
Informou que estes documentos foram objeto de apreciação pública, tanto para cumprimento do 
estatuto da oposição como direcionados para a própria população, tendo-se constatado, mais 
uma vez, tanto num âmbito como no outro, a ausência de qualquer crítica ou comentário. No 
âmbito da apreciação da Câmara Municipal informou que foi apresentado pelo Partido Socialista, 
nomeadamente pelo Sr. Vereador António José Brito, um documento em que faz uma 
apreciação genérica sobre os documentos previsionais nomeadamente a uma alegada 
insuficiência de verbas para um conjunto de iniciativas, a uns comentários avulso, e pouco 
percetíveis, sobre a tentativa de aproximação dos valores orçamentais em termos previsionais 
da realidade, acerca dos montantes previstos de receita proveniente de fundos comunitários, “e 
remetendo tudo por uma gestão corrente e pouco articulada caraterizada pela ausência de uma 
estratégica mais ampla e com justa ambição para o futuro do município de Castro Verde”, cujo 
documento foi enviado a todos os Vogais juntamente aos referidos documentos. 
 
Afirmou o Sr. Presidente da Câmara que, em seu entender, o conteúdo destas declarações 
revelam um profundo desconhecimento do concelho, da realidade e da gestão autárquica, pois a 
apresentação de propostas concretas, novas e realistas, em seu entender foram “zero”, 
mostrando-se, por isso, surpreendido pelo facto do Partido Socialista ter anunciado claramente 
que “se propunha abordar este mandato de uma forma construtiva, realista e sobretudo trazer 
propostas para cima da mesa.” E finalizou afirmando que eram estes os documentos em 
apreciação e que devem ser apreciados e votados em consciência. 
 
Feita a apresentação dos documentos previsionais, deu a Srª. Presidente a palavra à 
Assembleia, tendo o Vogal António Jerónimo feito a seguinte intervenção conforme a seguir se 
transcreve a partir de documento entregue pelo mesmo:  
 
“Queria manifestar o meu total apoio a este documento previsional agora apresentado pelo 
executivo da Câmara Municipal. Estas opções do plano e orçamento são o reflexo de uma 
vontade clara e inequívoca de dar continuidade a uma política que foi adotada há quase quatro 
décadas nesta autarquia, e que mais uma vez os cidadãos deste concelho reconheceram, no 
passado dia 29 de Setembro aquando das últimas eleições autárquicas, como uma política séria, 
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honesta, corajosa e sobretudo competente na defesa da qualidade de vida das nossas 
populações, na defesa dos serviços públicos e na garantia da igualdade no acesso aos mais 
básicos e elementares direitos de todos sem exceção. 
 
Estes documentos foram elaborados tendo como referência aquilo que foram os Programas 
Eleitorais apresentados pela CDU e que foram sufragados pela grande maioria da população do 
concelho de Castro Verde. 
 
Ao contrário da declaração apresentada sobre as Opções do Plano e Orçamento para o ano de 
2014, que diga-se em abono da verdade, ainda não percebi muito bem se ela reflete a opinião 
dos dois vereadores do Partido Socialista, se é a opinião apenas e só a opinião do vereador 
António José Brito, uma vez que só ele é que a assina ou se é a opinião da Concelhia do Partido 
Socialista. Mas ao contrário das palavras que esta declaração contém, a elaboração destes 
documentos teve o contributo de toda a população, não da forma e sobretudo com o conceito de 
Orçamento Participativo que é apregoado pelo Partido Socialista, nós proporcionamos 
orçamentos participados onde todos opinam sobre as reais necessidades do concelho e das 
suas populações, onde se estabelecem as prioridades e sobretudo não impomos restrições nem 
valores limites, como os apresentados neste documento pelo Partido Socialista no valor de 
250.000 €/ano, ou seja, um valor completamente irrisório de 2% no valor global do orçamento do 
Município de 12.500.000 €. Começo a acreditar que a real democracia do Partido Socialista se 
resume a isto, 2%. 
 
Julgo que o resultado político alcançado no passado dia 29 de Setembro, quer na Câmara 
Municipal, quer em todas as Freguesias, para além de espelharem a avaliação bem positiva que 
as populações fazem ao desempenho e trabalho realizado pelos eleitos da CDU nos últimos 
anos, dão também total legitimidade a este executivo para pôr em prática as políticas e práticas 
apresentadas, e na minha opinião apenas isso faz sentido, que nos conduzam a um 
desenvolvimento cada vez mais sustentável e que respondam às principais necessidades e 
carências do concelho de Castro Verde. 
 
E não vou fazer uma descrição técnica de todo o orçamento porque essa certamente não me 
caberá a mim fazê-la, mas não queria deixar de sublinhar dois ou três pontos. 
 
No que se refere a questões sociais, o Município de Castro Verde tem pautado a sua atuação 
por um fortalecimento dos apoios às instituições que prestam os referidos cuidados na área 
geográfica do concelho, com um reforço muito significativo no apoio aos investimentos do Lar de 
Santa Bárbara de Padrões e agora ao Lar Frei Manuel das Entradas, demonstrando também 
total abertura, para que, caso a Administração Central se demita das suas funções, se possam 
celebrar acordos de colaboração entre as referidas instituições e a Câmara Municipal, 
possibilitando desta forma o bom funcionamento das mesmas, aumentando desta forma a sua 
capacidade de resposta às necessidades dos mais necessitados e carenciados e sobretudo 
proporcionando uma vida mais condigna aos mais idosos e desfavorecidos. E neste capítulo é 
preciso não esquecermos de quem é esta competência e não a cumpre. Para quem não 
conhece a lei 75/2013, que estabelece o novo regime jurídico das Autarquias Locais, o seu artigo 
33º, alínea v) diz: “Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social”. Para mim participar é bem diferente de assumir 
a competência. 
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No que se refere às questões dos apoios diretos às famílias, este documento reflete também 
uma preocupação cada vez maior do executivo na obtenção de soluções e respostas de forma a 
minimizar as dificuldades sentidas pelas mesmas, desde logo pelo aumento da divulgação e pela 
reformulação das fórmulas de cálculo de atribuição do Cartão Social, de forma a que possam 
abranger cada vez mais famílias em dificuldades, e relembramos que o Cartão Social do 
Concelho de Castro Verde nunca foi e continua a não ser um Cartão apenas para os idosos mas 
sim para pessoas de todas as idades. 
 
Também nesta área fiquei pasmado ao ler a bendita da declaração, onde fala que a Câmara 
pratica a bondade, e devo dizer-vos que nenhum dos eleitos da CDU pratica a bondade, 
respondemos isso sim de forma clara e objetiva às necessidades mais prementes das pessoas, 
porque foi para isso que as pessoas confiaram em nós. E a parte a seguir então manifesta uma 
total impreparação e conhecimento de interpretação dos documentos quando fala que a dotação 
para acudir a despesas de saúde, de transporte e recuperações habitacionais das famílias mais 
carenciadas é de apenas 60.000 €. Desculpem-me mais uma vez mas não podem ter recebido o 
mesmo documento do que eu, o meu documento fala em 85.000 € para essas rubricas num total 
de 518.150 € disponíveis para a Ação Social. 
 
O ano de 2014 reveste-se de extrema importância para a execução de algumas ideias 
apresentadas durante a última campanha eleitoral. Os contornos do novo quadro Comunitário de 
Apoio, denominado de Quadro Estratégico Comum 2014-2020, são ainda totalmente 
desconhecidos para as Autarquias Locais. Como tal, o próximo ano será certamente para Castro 
Verde e para a grande maioria das autarquias do país um ano de planeamento, de elaboração 
de projetos, para que conhecidos os objetivos do referido quadro, possam candidatar-se aos 
apoios que hoje são fundamentais para a implementação dos projetos que, apenas e só com o 
Fundo de Equilíbrio Financeiro das Autarquias, não seriam possíveis de concretizar. Isto para 
dizer que a Câmara não colocou de lado nem o Jardim da Esteva, nem a requalificação da rede 
de águas da vila de Castro Verde, nem a Zona de Atividades Económicas, apenas definiu uma 
estratégia objetiva para implementar todos os projetos com que se comprometeu para os 
próximos quatro anos, porque conhece muito bem os custos dessas realizações, e como 
pessoas responsáveis que são querem continuar a garantir a boa saúde financeira desta 
autarquia, que se mantém inabalável há quase quarenta anos. 
 
Como presidente de Junta de Freguesia que sou, não queria deixar passar este momento sem, 
uma vez mais, mostrar o meu apreço pela vontade política do executivo camarário em 
estabelecer acordos de colaboração com todas as Freguesias, que permitirão pôr em prática 
todos os objetivos com as quais nos comprometemos com as nossas populações. 
 
Como todos devem saber, esta nova lei 75/2013, de 12 de Setembro, veio atribuir novas 
competências às Juntas de Freguesia. Até aqui plenamente de acordo, foi aquilo que sempre 
defendi desde que assumi a Freguesia de Entradas, era preciso atribuir mais competências às 
Juntas de Freguesia, mas era necessário também atribuir-lhe maior autonomia financeira e 
administrativa e mais recursos humanos para que pudessem cumprir com as suas obrigações do 
dia-a-dia. E essa parte ficou na gaveta, foram-lhe atribuídas mais competências mas a 
compensação financeira não apareceu. Ou seja, é fazer mais com o mesmo dinheiro, o que se 
torna impraticável. 
 
Mais uma vez, também no que às freguesias diz respeito, o Partido Socialista continua a manter-
-se em silêncio perante tal ofensiva, que continua a esvaziar estas autarquias da sua capacidade 
de operacionalização e de dar respostas mais céleres às necessidades mais urgentes das 
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populações. Este silêncio parece vir no seguimento do que aconteceu no ano de 2012, como 
todos se recordarão certamente, em que cinco dos seis eleitos do PS nesta Assembleia 
primaram a sua atuação pela ausência propositada à sessão em que tinha como ponto único, o 
debate e emissão de parecer sobre a extinção de freguesias no Concelho de Castro Verde, mais 
concretamente da Freguesia de Casével, porque este emagrecimento do Poder Local 
Democrático, não nos esqueçamos, foi uma das bandeiras ainda do tempo do Eng.º. José 
Sócrates, com a qual a maioria concordaria certamente. Depois dos factos consumados, 
aparecem agora como os maiores defensores daquela localidade e das suas gentes, tal como se 
viu no passado mês de Setembro. 
 
Para terminar, não queria deixar passar em claro, que esta declaração apresentada pelo 
vereador António José Brito, e que provavelmente terá o parecer favorável dos eleitos do PS 
nesta Assembleia e da sua Concelhia, em nenhum momento faz uma alusão aos cortes 
efetuados indevidamente pelo Orçamento de Estado de 2014 às Autarquias Locais, contra o que 
está estabelecido pela Lei das Finanças Locais, e que nos últimos 4 anos já roubou dos cofres 
desta Câmara cerca de 3.400.000 € e das Juntas de Freguesia cerca de 217.000 €, e que mais 
uma vez tem implicação direta nestas Grandes Opções do Plano e Orçamento. Nem uma 
palavra, silêncio absoluto, só o que falta dizerem é que a Câmara não necessita dessas verbas 
porque em contrapartida já recebe a derrama da Sociedade Mineira de Neves-Corvo, tantas 
vezes chamada para estes debates. 
 
Estas posturas fazem-me recordar com tristeza o que se passou no passado mês de Novembro, 
aquando da realização do Congresso da Associação Nacional de Municípios em que tive o 
prazer de participar, quando ouvi alguns autarcas de Freguesia e de Municípios desculparem a 
Administração Central por estes cortes sucessivos para as Autarquias Locais, que privam a 
grande maioria de dar uma resposta atempada e adequada às necessidades das suas 
populações e mais, achando que neste período, as Câmaras deviam dar uma ajuda ao Governo 
e assumir as suas competências. Isto é bem demonstrativo da falta de respeito existente por 
parte de alguns autarcas para com as populações que os ajudaram a eleger e que estão na 
política para se servirem dela.  
 
Termino dizendo: “Para se ser autarca não basta querer, é preciso sentir…” 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre frisando que também o seu grupo parlamentar reunia 
para analisar os documentos e têm opiniões conjuntas, e em seguida procedeu à leitura da 
seguinte declaração e da qual entregou cópia à Mesa: 
 
“Há uma tradição em democracia que consiste em não criticar, ou no mínimo, não fazer grandes 
críticas a um governo antes de passados 100 dias da sua tomada de posse. Como muitas outras 
tradições, também esta não está escrita em nenhum lado de maneira a que seja uma regra a 
cumprir. Mas seria deselegante não a observar. 
 
No entanto, e porque a função dos eleitos na Assembleia Municipal é exatamente a de fiscalizar 
os atos da Câmara, não deixaremos de nos pronunciar sobre o objeto em análise. Ou seja, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014. 
 
Como ponto prévio e para que a crítica (ligeira) fique registada, diremos que, de acordo com as 
nossas expetativas, fica demonstrado neste documento que a gestão municipal para o próximo 
mandato parece querer assentar à partida numa gestão corrente, pouco articulada e com uma 
ausência de estratégia clara para o futuro do concelho de Castro Verde. 
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Assim, e em sintonia com as observações já feitas pelos nossos vereadores na discussão destes 
documentos, pensamos que quanto às OPÇÕES DO PLANO e no capítulo das Funções Sociais 
o executivo da CDU não assume a responsabilidade politica, concreta e bem identificada para 
adotar uma estratégia cada vez mais necessária de articulação e reforço do Gabinete de Ação 
Social da Câmara. 
 
Necessidade essa ainda mais urgente dada a entrada em funcionamento do Lar de Santa 
Bárbara e da previsível entrada em funcionamento do Lar de Entradas já em 2014. 
 
Outra opção que se nos afigura como de estudo e intervenção mais que necessária seria a da 
requalificação da rede de águas da vila de Castro Verde, que se encontra em grande estado de 
degradação. Contudo, o planeamento definido aponta para uma gestão pouco adequada da 
resolução deste grave problema. 
 
Quanto às funções económicas das GOP, continua a indefinição estratégica para um setor 
fundamental para o futuro do concelho, pois a par da incerteza dos objetivos e natureza do 
CIEBAL, afigura-se-nos também a ausência de uma aposta concreta na concretização da Zona 
de Atividades Económicas, que é revelada pela dotação inscrita (60.000 €), que é irrisória. 
 
Quanto ao ORÇAMENTO: Frisamos aqui aquilo que se tem constatado de maneira marcante ao 
longo dos últimos anos. Desde 2010, que o Orçamento tem vindo a ajustar-se a valores cada vez 
menores, baixando de 18 M € em 2010 para os 12,5 M € previstos para o próximo ano. 
Este facto, por um lado tem revelado maior realismo e menos “empolamento”, mas revela 
também que os orçamentos anteriores estavam sobredimensionados, crítica que aliás foi 
recorrente por parte do Partido Socialista. 
 
Não podemos deixar de referir que os saldos de gerência bastante positivos exibidos pela gestão 
CDU, revelam que se torna pertinente e absolutamente realizável a proposta de orçamento 
participado no valor de 250.000 € proposta pelo PS durante o período eleitoral. 
 
Como aditamento a esta apreciação, não poderia deixar de fazer um reparo, visto que a 
proposta/sugestão partiu da minha pessoa há cerca de um ano em Assembleia Municipal. 
Falamos da proposta de criação de um caminho ou passadeira para atravessamento do futuro 
Jardim da Rua da Esteva, para usufruto de todos os utentes do Bairro da Somincor e Bairro dos 
Bombeiros, a oeste do Centro Escolar nº.2. Estamos a falar de uma solução para aquelas 
pessoas que gostam ou têm de levar a pé os seus educandos, o que pouparia uma volta de 
algumas centenas de metros e também pouparia as pessoas à chuva e ao frio. 
 
Constato, com bastante agrado, que o referido caminho está a ser construído, mas lamento que 
se oculte de quem partiu a sugestão, apresentando-a como uma ideia original. 
 
Não é certamente a maneira de motivar a oposição para a apresentação de propostas concretas 
e exequíveis, pois parece que, sendo rejeitadas liminarmente numa primeira fase, só depois de 
passadas ao crivo da originalidade da CDU é que são concretizadas.” 
 
Posto isto, o Sr. Vogal Filipe Mestre, a propósito da proposta/sugestão para a criação de um 
caminho ou passadeira para atravessamento do futuro Jardim da Rua da Esteva, lembrou que a 
mesma ficou registada em ata assim como a resposta dada à mesma por parte do Sr. Presidente 
da Câmara, e lamentou não ter tido tempo para a trazer no sentido de a confirmar. 
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Quanto a alguns reparos referidos pelo Sr. Vogal António Jerónimo, nomeadamente à 
auscultação feita pela Câmara junto da população, o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que 
respeitava a opinião, mas não lhe parece que seja o mesmo de um orçamento participado. 
 
Considerou grave, o mesmo Vogal, a acusação que é feita quanto à ausência dos Vogais do 
Partido Socialista na sessão extraordinária da Assembleia a propósito da tomada de posição 
acerca da extinção de freguesias, considerando-a mesmo abusiva e mal-educado a 
interpretação feita pelo Sr. Vogal António Jerónimo, como se a mesma tivesse sido propositada.  
 
Assim, referiu-se aos motivos que levaram a ausência dos Vogais nessa sessão, sendo que foi 
por motivo de doença o Vogal José Tomé, os Vogais Cândido Colaço e João Aurélio por motivos 
profissionais, e o Vogal Francisco Gonçalves que desconheceu o motivo da sua ausência, 
estando apenas ele disponível, afirmando assim que não foram ausências propositadas mas sim 
justificáveis. 
 
Quanto à ausência de reparos sobre os cortes do Estado às autarquias, afirmou que se tratava 
de um assunto transversal a todas as Câmaras Municipais, independentemente da sua cor 
politica, assim como a toda a população, e, por isso, afirmou que não considerava importante 
terem que referir-se aos mesmos cortes “uma vez que todos se queixam do mesmo.” 
 
A propósito da afirmação que há pessoas que se servem da política, afirmou que, pessoalmente, 
a única coisa de que se tem servido é o recebimento das senhas de presença neste órgão e de 
algum cabaz de Natal, e que deixará de aceitar por não querer servir-se da política, conforme 
afirmou. 
 
Em seguida interveio o Sr. Presidente da Câmara que solicitou ao Sr. Vogal Filipe Mestre que 
explicasse melhor a sua intervenção quanto à proposta/sugestão que fez para a construção de 
um caminho ou passadeira no Jardim da Esteva. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre informou que se tratou de uma sugestão para encurtar a deslocação, 
através do futuro jardim da esteva, para o Centro Escolar nº.2, de pais e crianças, provenientes 
dos bairros próximos, evitando assim uma maior deslocação principalmente em períodos de 
chuva e frio. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que havia respondido que, enquanto não se fizesse 
qualquer intervenção, a solução passaria pela utilização dos passeios até à entrada do Centro 
Escolar, mas no entanto que também tinha dito, não na qualidade de Presidente da Câmara mas 
no da sua profissão de arquiteto, que era normal não se trabalhar em jardins públicos, sujeitos a 
passagem de pessoas, sem que primeiro se deixasse as mesmas marcarem os caminhos e que 
só depois se avaliam esses mesmos atravessamentos, o que veio a acontecer e que não 
inviabiliza a construção do jardim da esteva, quando houver capacidade financeira para o efeito, 
assim como as 120 árvores já plantadas naquela área. 
 
Frisou o Sr. Presidente que não se tratou de se apropriar de uma ideia pois se houvesse 
necessidade, como veio a sentir-se muito rapidamente, do atravessamento para um conjunto de 
pessoas daquela zona, providenciaria a abertura dessa via, o que veio a acontecer antes do 
período de Inverno. 
 
Interveio depois o 2º. Secretário, João Benedito Branco, afirmando que tinha ficado bastante 
contente ao saber que a Concelhia do PS tinha reunido para discutir as propostas do Orçamento 
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e que assim sugeriam algumas propostas concretas, no entanto para seu espanto afirmou que 
da mesma resultou “zero”, depreendendo, por isso, que apenas propuseram a construção de um 
caminho no jardim da esteva. 
 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, 
António Jerónimo que, a propósito do que havia afirmado acerca do que se passou no 
Congresso da ANMP e em que deduziu a falta de respeito por parte de alguns autarcas para 
com as populações, que os ajudaram a eleger, e que estão na politica para se servirem dela, 
afirmou que, de forma alguma, referiu que o Sr. Vogal Filipe Mestre estava a aproveitar-se da 
politica e muito menos através do recebimento de um cabaz, mas sim que os autarcas quer das 
freguesias quer dos municípios, são diferentes de todos os outros políticos uma vez que 
convivem diretamente com as populações ao invés do que acontece ao nível da política 
nacional, e daí mais uma vez afirmar que foi com tristeza ver alguns autarcas colocarem-se ao 
lado do governo e contra as populações que os elegeram. 
 
Quanto ao que havia afirmado acerca da falta dos Srs. Vogais do Partido Socialista na sessão da 
Assembleia Municipal, para se tomar posição sobre a extinção de freguesias, o Sr. Vogal António 
Jerónimo informou que se pronunciou nesse sentido pelo facto de ter ouvido um elemento do 
PS, nesse mesmo dia, num determinado estabelecimento comercial, afirmar para quem quis 
ouvir e não dito diretamente para ele, que faltou, exatamente, porque concordava com o 
encerramento de freguesias.  
 
Assim, pediu desculpas se ofendeu os outros Srs. Vogais que faltaram por questões de saúde. 
 
Frisou o Sr. Vogal António Jerónimo que mais estranheza lhe havia causado uma vez que na 
sessão anterior, na sequência da moção conjunta entre o PS e a CDU a defender as freguesias, 
a mesma pessoa, presente nesses trabalhos, votou favoravelmente, mas quando a Assembleia 
foi chamada para tomar uma posição oficial peca pela ausência e com a afirmação já citada, o 
que, em sua opinião é grave, e daí a afirmar a sua posição defensiva como Presidente de Junta 
de Freguesia e que mal seria se não defendesse a população e a sua terra. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre que a propósito da questão colocada pelo Sr. 
Vogal António Jerónimo, afirmou que não podia responder pela pessoa em causa, que a mesma 
tomou uma posição pública que entendeu tomar, e pensa que foi uma das razões que o levou a 
não querer fazer parte deste novo grupo de eleitos, apesar de convidado, e que foi uma pessoa 
que sempre tomou as posições “pela sua cabeça”, que, em sua opinião, há que respeitar, 
lembrando que as contradições de cada um terão que ser assumidas à sua maneira, e, por isso, 
não se deve tirar de uma pessoa a ilação de outras. 
 
Quanto ao proferido pelo Sr. Secretário, João Branco, lembrou que havia afirmado que era um 
bom princípio não se fazer crítica a um executivo que foi sufragado há tão pouco tempo, que 
apresenta um conjunto de propostas, maioritariamente sufragado pela população e que tem toda 
a legitimidade agora para executar a política que apresentaram e, por isso, adiantou que como 
foi sufragada a política que este executivo apresentou e não a do Partido Socialista, não fazia 
sentido estarem a fazer propostas que não foram sufragadas. 
 
Acerca da sua proposta/sugestão, lembrou que nem sempre as pequenas propostas são aceites, 
sendo que neste caso teria que passar algum tempo para marcar os caminhos, etc., e outras 
subtilezas, para adiar a decisão, o que na prática acaba por levar a retrair as pessoas a 
apresentar propostas, e lembrou que já se verificaram situações idênticas no anterior executivo 
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alegando-se, por exemplo, a falta de verbas para o efeito, o que, na sua opinião, não traduz a 
verdade tendo em conta os saldos existentes. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, de imediato, lembrou ao Sr. Vogal que existir saldo não quer dizer 
que haja dinheiro, afirmou contudo que seria uma conversa para ter numa outra ocasião. 
 
Em seguida interveio a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio afirmando que ainda mais ia votar em 
consciência os presentes documentos previsionais face à intervenção do Sr. Vogal António 
Jerónimo, no entanto tinha dúvidas sobre afinal o que é o orçamento participativo. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, a propósito da dúvida levantada, afirmou que existem Câmaras 
Municipais que colocam ou uma verba ou de uma determinada percentagem no orçamento à 
disposição de grupos de cidadãos que apresentem propostas de obras que gostariam de ver 
realizadas, sendo depois votadas e as que tiverem maior votação são executadas pela Câmara 
Municipal, desde que caibam naquilo que é orçamentado, e que foi nesse sentido que 
apesentaram a proposta de orçamento participado. 
 
A Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio opinou que a questão do orçamento participativo parecia ser 
uma questão de moda que foi importada, no entanto não via, na prática, diferença entre o que 
procurou analisar num determinado concelho deste Alentejo onde se diz fazer um orçamento 
participativo e o que é feito neste concelho. 
 
Assim, referiu que nesse concelho foi fixado um determinado prazo para as pessoas puderem 
sugerir ou pedir à Câmara a execução de obras, conforme pormenorizou, tendo no ano de 2011 
sido apresentadas 63 propostas individuais, a respetiva comissão de análise dessas mesmas 
propostas aceitou apenas 14, por vários motivos e entre os quais o limite pecuniário, e no ano de 
2013 apenas surgiram 17 propostas e 11 delas aceites.  
 
Quanto ao que acontece neste concelho, informou que, antes de ser feito o programa eleitoral, 
são realizadas reuniões nos diferentes lugares das freguesias, onde os residentes são 
convidados a dar sugestões e a fazer pedidos, com a participação das Juntas de Freguesia, 
sendo, em sua opinião, idêntico ao que se verificou no concelho que analisou, mas não com um 
determinado prazo fixo ou através da internet mas presencialmente. 
 
Adiantou que tais sugestões foram anotadas e inscritas no programa eleitoral, o mesmo foi 
sufragado e posteriormente transferidas para o Plano e Orçamento Municipais, para serem 
executadas, e daí questionar qual a diferença entre um orçamento participativo do município que 
avaliou e o que tem sido feito em Castro Verde, sendo sua opinião que apenas vê diferença na 
forma de fazer as coisas, onde neste concelho não é fixado qualquer plafom. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando nunca ter sido convidado para o efeito, questionou, pelo 
facto de não haver limites fixados, se teria sido atendido se tivesse pedido, por exemplo, a 
construção de um pavilhão multiusos. 
 
A Srª. Vogal Maria Cesaltina lembrou que tudo funciona dentro de uma certa lógica tendo em 
conta os limites orçamentais, e quanto a não ter sido ouvido certamente foi porque não apareceu 
nas sessões realizadas, uma vez que não há convites específicos para o efeito. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos lembrando que as Opções do Plano têm que ter um 
conteúdo e são o resultado do que a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio referiu e obtido junto das 
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respetivas populações, no entanto lembrou que a ideia do orçamento participativo não era 
original uma vez que foi o Bloco de Esquerda a primeira força politica que há cerca de 12 anos o 
propôs, “tendo também origem numa espécie de onda que na altura surgiu por este Pais fora.” 
 
O Sr. Presidente da Câmara, a propósito dos orçamentos participativos, lembrou que havia uma 
questão que era o contraponto relativamente ao designado orçamento participado, uma vez que, 
neste caso, o que se pretende não é dar satisfação a uma maioria conjuntural relativamente a 
um objetivo especifico mas sim procurar as iniciativas estratégicas que conduzam ao objetivo 
máximo que é a melhoria da qualidade de vida da população do concelho, e isso, em sua 
opinião, não se obtém “com um jardim ou mesmo com obra de vulto dos 250.000 € mas sim 
pensando globalmente numa estratégia que dizem não termos mas temos - têm é que a procurar 
- pois ela não está escondida quanto isso.”  
 
Adiantou que tal estratégia “não era populista para agradar a à b ou c ou mesmo a uma qualquer 
maioria que conjunturalmente possa surgir mas delineada pela participação efetiva do máximo 
da população do concelho com base em propostas exequíveis e adaptadas a cada momento à 
realidade que atravessamos.” 
 
Lembrou ainda que o orçamento participativo foi uma moda que o Bloco de Esquerda e outros 
pretenderam introduzir e que veio para Portugal de uma determinada maneira e que veicularam 
ao Poder Local por razões muitas objetivas que, em sua opinião, seria bom um dia analisar. 
 
Não havendo mais intervenções, foram as propostas das Opções do Plano e Orçamento 
Municipais submetidos a votação, separadamente, tendo as mesmas sido aprovadas por maioria, 
com 13 votos favoráveis dos eleitos da CDU e 5 abstenções dos eleitos do PS.  
 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas correntes: 
10.152,813 €; Receitas de Capital: 2.377,187 €; Total Geral das Receitas: 12.530,000 €; 
Despesas correntes: 7.476,066 €; Despesas de capital; 5.053,934 €; Total Geral das Despesas: 
12.530,000.€. 
 
2º. - Apreciação e votação dos acordos de colaboração a celebrar com as Juntas de  
       Freguesia: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia as minutas dos acordos de colaboração 
a celebrar com as Juntas de Freguesia do concelho, na sequência do pedido formulado pelo 
executivo municipal conforme decisão tomada na sua reunião realizada no dia 4 do corrente mês 
de Dezembro. 
 
Deu a Srª. Presidente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar alguma explicação 
adicional sobre o assunto, o mesmo informou que os documentos só por si reúnem toda a 
informação, conforme foi feito pelo Sr. Vogal António Jerónimo na introdução que fez ao 
orçamento. Adiantou contudo que os mesmos protocolos são temporários até esclarecimento 
completo da Lei nº.75/2013. 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia e não se verificando qualquer pedido de 
esclarecimento, foram as minutas dos acordos de colaboração a celebrar com as Juntas de 
Freguesia do concelho, submetidas a votação tendo sido aprovadas por unanimidade. 
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3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2014: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta do Mapa de Pessoal para o 
ano de 2014, elaborado nos termos do artigo 5º, da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na 
sequência do pedido formulado pelo executivo municipal conforme deliberação tomada no dia 4 
de Dezembro corrente. 
 
Dada a palavra à Assembleia e não se verificando qualquer pedido de esclarecimento, foi a 
proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2014 submetido a votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. 
 
4º. - Apreciação e votação da proposta do pedido de autorização para a realização de des- 
       pesas, logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de investimento, con- 
       tratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se pro- 
       longam, por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada pela 
Câmara Municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 4 de Dezembro 
corrente: 
 
“A realização da despesa, no geral, logo na fase do compromisso, independentemente da sua 
forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira, que se prolonguem por mais de um ano civil, 
independentemente da sua forma jurídica, estão sujeitos a autorização prévia por parte da 
Assembleia Municipal, isto p.f. do disposto no art.º 6º/1-c), da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão deliberativo, 
possa ser dada quando são aprovados os documentos previsionais do Município, Orçamento e 
Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais Relevantes) cf. dispõe o art.º 
12º do Decreto-Lei nº.127/2012, de 21 de junho. 
 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham a ocorrer, dado que no momento não 
temos presentes quais são. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. que levemos à Assembleia Municipal a presente 
proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação 
que venha a acontecer.”  
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o pedido em apreciação, foi o mesmo 
submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, 
 
5º. - Nomeação de auditor externo para auditar as contas do Município: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o pedido de nomeação de 
auditor externo para auditar as contas do Município, com base na seguinte proposta aprovada 
pelo executivo municipal na sua reunião realizada no dia 18 do corrente mês: 
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“Considerando que atualmente temos a participação do capital em duas empresas municipais, 
mais concretamente a MLA - Matadouro do Litoral Alentejano, SA e a RESIALENTEJO - 
Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM; 
 
Considerando que as contas anuais dos municípios que detenham capital em empresas locais 
devem ser verificadas por um auditor externo; 
 
Considerando que o auditor externo é nomeado por decisão da Assembleia Municipal, na 
sequência de proposta aprovada pela Câmara Municipal, de entre revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas; 
 
Assim, face ao exposto, na sequência de um convite formulado à Sociedade G. Marques - 
SROCC Ld.ª., cuja proposta, juntamos em anexo, e tem um valor de 9.000,00 €, mais IVA à taxa 
legal, proponho a V. Exªs a nomeação da Sociedade atrás mencionada, no uso da competência 
que lhes confere o art.º 48º/2, da Lei nº. 2/2007, de 15 de janeiro, (LFL) pelo prazo de 3 anos, 
para auditar as contas do Município.”  
 
Dada a palavra à Assembleia interveio o Sr. Filipe Mestre que solicitou informação acerca da 
forma como foi encontrado o valor a cobrar pela prestação deste serviço e qual o método de 
escolha do respetivo prestador. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que o montante foi o proposto pelo prestador do serviço e 
a escolha do mesmo foi uma opção, feita a partir de uma consulta orientada, sendo que há uma 
bitola a partir da qual há uma noção dos valores que são cobrados nesta área, dentro da base da 
confiança e da opção que se quer ter e avalia-se se o preço está consonante. Acrescentou 
contudo o Sr. Presidente ser, em termos legais, um pouco paradoxal, a Assembleia Municipal 
designar o prestador deste serviço, pois, em sua opinião, devia fazer todo o trabalho desde a 
escolha até à designação e não da forma como é feito, pelo que questiona o que sucederia se a 
Assembleia não aceitasse o proposto pelo executivo. 
 
Não havendo qualquer outra intervenção, foi o pedido em apreciação colocado à votação tendo o 
mesmo sido aprovado por unanimidade. 
 
6º. - Apreciação e votação de autorização para celebração de contrato de locação financei- 
       ra com o Banco Santander Totta SA: 
 
Apreciou a Assembleia o seguinte pedido de autorização para celebração de contrato de locação 
financeira com o Banco Santander Totta SA, conforme decisão tomada pelo executivo municipal 
na sua reunião realizada no dia 18 do corrente mês de Dezembro. 
 
“Por meu despacho de 12 de agosto de 2013 do corrente ano, demos início ao procedimento, 
por ajuste direto, ao abrigo do disposto nos art.ºs 115º e seguintes do Código da Contratação 
Pública, com convite a cinco empresas da especialidade, para aquisição de equipamentos 
multifunções (cópia/impressão/digitalização), para fazer face às necessidades de equipamento 
desta natureza, e para em simultâneo homogeneizarmos o parque de máquinas deste tipo; 
 
Considerando a decisão proferida, na sequência do Relatório final, que designamos como 
“Constituição de preferência”, apresentado pelo Júri do processo, “adjudicamos/escolhemos”, por 
meu despacho de 27 de agosto, o fornecimento do equipamento através do locador, à empresa 
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JV, Comércio de Equipamentos e Serviços Ld.ª, pelo valor de 44.729,65 €, a que acresce a taxa 
de IVA em vigor; 
 
Efetuada a escolha do equipamento, iniciámos por meu despacho de 02 de outubro de 2013, o 
procedimento por ajuste direto de consulta a cinco financeiras, para adjudicação ao melhor preço 
da renda para o contrato de locação financeira em causa; 
 
Considerando as propostas apresentadas por dois dos cinco convidados, segundo o Relatório 
Final do Procedimento a melhor proposta de renda mensal apresentada é do Santander Totta 
SA, no valor de 804,60 €/mês. 
 
Considerando o Mapa de Endividamento do Município de Castro Verde, em anexo; 
 
Considerando a Minuta do Contrato enviada pelo Banco Santander Totta, SA, também em 
anexo; 
 
Face ao exposto, proponho a V. Exªs. que solicitemos ao Órgão deliberativo do Município: 
 
1º. - A autorização à Assembleia Municipal para a contratação do presente contrato de locação 
       financeira, com o Banco Santander Totta, SA. 
2º. - A aprovação da minuta do contrato em anexo.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, no sentido de prestar algum esclarecimento 
adicional sobre o presente pedido, interveio o mesmo manifestando opinião que este assunto 
não necessitaria nem de aprovação da Câmara nem da Assembleia Municipal, assim como de 
visto prévio do Tribunal de Contas, no entanto no entendimento desta última entidade este 
contrato de locação financeira configura um empréstimo, e independentemente do montante em 
causa, é considerado um aumento da dívida pública pelo que carece de visto do Tribunal de 
Contas. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o pedido em apreciação, foi o mesmo 
submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 
 
7º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade  
       municipal: 
 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e 
documentos anexos enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal, reportada ao 
período de 5 de Setembro a 14 de Dezembro do ano corrente, e no âmbito da mesma interveio o 
Sr. Vogal Filipe Mestre que interpelou o executivo sobre o tipo de manutenção de envio de 
informação via SMS. 
 
Respondendo ao solicitado o Sr. Vereador Paulo Nascimento informou que se trata de um meio 
de prestação de informação via SMS, que teve origem na recolha feita junto de pessoas que 
autorizaram a integrar este meio para receberem informação sobre diversas temáticas, e deu 
como exemplo as que integram o desporto sénior, as caminhadas, etc. que recebem essa 
mesma informação por esta via. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre sugeriu que tal opção fosse colocada no site da Câmara Municipal a 
fim de abranger um maior universo de informação na área da atividade de autarquia, tendo o Sr. 
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Vogal Paulo Nascimento registado a sugestão mas informado contudo que tal deverá ser sempre 
feito com a permissão dos interessados. 
 
Questionou o mesmo Vogal como estão a decorrer os trabalhos de eletrificação rural, na 
sequência da autorização concedida por esta Assembleia Municipal. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que o número de eletrificações é o que a Assembleia 
Municipal aprovou e o andamento dos respetivos trabalhos está a decorrer, tendo a EDP 
informado que cumpria a mesma eletrificação até ao mês de Março de 2014, portanto dentro do 
prazo previsto. 
 
Em termos financeiros, informou que a Câmara Municipal já procedeu ao pagamento de duas 
prestações à EDP, restando a última com a conclusão das obras, e da parte dos proprietários e 
interessados os mesmos já liquidaram duas prestações faltando apenas a última que 
corresponderá à data em que a Autarquia liquidará a sua última prestação à EDP, referente ao 
conjunto total das eletrificações. 
 
8º - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre sugerindo a 
colocação no IP2, vindo de Ourique, a indicação da outra saída para Castro Verde, para além da 
primeira, que pode ser designada “Castro Verde Sul”, e a outra que pode ser designada de 
“Castro Verde Norte.” 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que tal já foi solicitado várias vezes às Estradas de 
Portugal. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, alertando 
mais uma vez para o estado de degradação em que se encontram os troços não 
intervencionados no IP2, entre Castro Verde e Beja, e que, em sua opinião, vai certamente 
agravar-se com o Inverno, pelo que propôs à Assembleia que diligenciasse no sentido de 
manifestar essa mesma preocupação junto das Estradas de Portugal. 
 
Solicitou igualmente o mesmo Vogal para que fosse solicitado às Estradas de Portugal a limpeza 
de ervas do caminho paralelo ao IP 2, no troço entre os dois acessos a Entradas, da mesma 
forma como procedeu no restante troço entre Castro Verde e Entradas, uma vez que as mesmas 
já ocupam grande parte da via. 
 
A Srª. Presidente sugeriu que fosse a própria Assembleia a tomar uma posição no sentido de 
questionar essas situações, tendo o Sr. Presidente da Câmara se disponibilizado a redigir 
documento nesse sentido, uma vez que às diligências feitas pela própria Câmara não foi dada 
resposta, e a propósito informou que deve haver um desnorte junto das Estradas de Portugal 
uma vez que antes das eleições viu publicado em Diário da República determinadas 
expropriações, referentes às intervenções no nó de Entradas, mas que nada tinham a ver com a 
solução acordada com as Estradas de Portugal. 
 
Manifestou igualmente o Sr. Presidente a sua forte preocupação quanto ao estado da estrada e 
que, por isso, deve-se de facto questionar as Estradas de Portugal sobre o que pretende fazer 
uma vez que, em sua opinião, qualquer dia não se consegue chegar a Beja por esta via. 
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Interveio o Sr. Vogal Rui Matos que, como bombeiro voluntário, frisou, para além da dificuldade 
sentida pelos utentes do IP2., o problema que o Corpo de Bombeiros tem ao transportar doentes 
politraumatizados para o Hospital Distrital de Beja, face ao estado da mesma via, pelo que, em 
sua opinião, o mesmo devia ser realçado na exposição a apresentar às Estradas de Portugal. 
 
Em seguida interveio a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio registando com agrado a 
requalificação dos espaços semiabandonados existentes entre as habitações na Rua Manuel da 
Fonseca e Francisco Galrito, em Castro Verde. 
 
9º - Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente não se verificou qualquer intervenção. 
 
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 pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 

 


