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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 
 
Nº. 1/2014 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, 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, 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. Jorge Manuel Custódio Monteiro. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 

• ABERTURA: 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão e em seguida procedeu à leitura do edital que a tornou pública com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

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

Ordem do dia 
1º. - Apreciação e votação da proposta de Regimento de Funcionamento da Assembleia 
       Municipal. 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 
       - 2014. 
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3º. - Apreciação e votação de proposta de alteração aos Estatutos da CIMBAL 
       - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. 
 
4º. - Fixação do valor máximo do IAS (Indexante de Apoios Sociais) na atribuição dos apoios 
       económicos aos Estudos do Ensino Superior. 
 
5º - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
6º- Outros assuntos de interesse. 
      (Moção “Em defesa da A 26 - Sines/Beja e pelo reinício imediato das obras do IP2”.) 
 
7º- Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior: 
 
Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Srs. Vogais, dispensou a Srª. Presidente 
a leitura da ata da sessão anterior, pelo que colocou-a à apreciação. 
 
Não havendo qualquer alteração ao seu conteúdo, submeteu-a à votação tendo a mesma sido 
aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal Rui Duarte Moreno Nobre da Conceição 
por não ter estado presente na sessão em causa. 
 

Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, do qual se destaca o seguinte: 

• Listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados e que se mantêm em vigor 
no atual ano económico, considerando a autorização genérica de autorizações prévias 
para futuros compromissos plurianuais aprovada na sessão desta Assembleia Municipal 
realizada no dia 20.12.2013. 

• Moção de louvor aprovada pelo 25º. Aniversário da Associação de Agricultores do 
Campo Branco, aprovada pelo executivo municipal na sua reunião de 15 de Janeiro do 
ano corrente. 

• Comunicação de deliberações tomadas pelo executivo municipal na sua reunião de 26 
do corrente mês, nomeadamente de moção sobre Serviço de Urgências Básicas em 
Castro Verde e subscrição integral do entendimento da Delegação de Ourique da Ordem 
dos Advogados acerca da Lei de Organização do Sistema Judiciário. 

• Oficio informando o exercício de funções de eleitos do Órgão Executivo em diversas 
entidades, a título pessoal e não remunerado. 

• Cópia de carta remetida pelos encarregados de um ex-aluno do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, informando sobre situação de “bullying” ocorrida naquele 
Agrupamento com o mesmo aluno, no ano letivo transato. 

• Ofício da Direção de Finanças de Beja, dando conhecimento do reencaminhamento para 
a AT - Autoridade Tributária e Aduaneira da posição desta Assembleia Municipal contra 
o encerramento dos serviços de finanças. 

 
Outros assuntos de interesse: 

 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a tomada de posição, que a seguir se 
transcreve, da Delegação de Ourique da Ordem dos Advogados e consequente posição 
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assumida pela Câmara Municipal, na sua reunião realizada no dia 26 do corrente mês, sobre a 
Lei da Organização do Sistema Judiciário, e das quais foi distribuída cópia a todos os Vogais: 
 

• Tomada de posição da Delegação de Ourique da Ordem dos Advogados: 
 
“A Lei de Organização do Sistema Judiciário, já aprovada em Conselho de Ministros, determina 
que o país, que tem atualmente 331 tribunais, fica dividido em 23 comarcas, a que 
correspondem 23 grandes tribunais judiciais, com sede em cada uma das capitais de distrito.  

 

Dos 311 tribunais atualmente existentes, 264 são transformados em 218 secções de instância 
central e em 290 secções de instância local 

Nas secções de instância central são julgados os processos mais complexos e graves, mais de 
50 mil euros no cível e crimes com penas superiores a cinco anos no criminal.  

Esta nova reforma representa um atropelo aos direitos dos cidadãos, porque ignora as 
particularidades socioeconómicas, culturais e históricas da região. 
  
Representa igualmente uma completa descaracterização da identidade local em termos 
históricos e sociais, pela eliminação das comarcas. 
 
Desta forma, passa a existir apenas a Comarca de Beja (tribunal judicial de primeira instância) 
que irá ter sede em Beja.  
 
A circunscrição de Beja irá abranger os Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, 
Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa e 
Vidigueira.  
 
Os tribunais perderão competência para (além de outras que passarão a pertencer ao Tribunal 
de Comarca de Beja): 
 
- Preparar e julgar as ações de família e menores; 
 
- Preparar e julgar as ações declarativas cíveis de processo comum de valor superior a (euro)  
  50 000; 
 
- Exercer, no âmbito das ações executivas de natureza cível de valor superior a (euro) 50 000, as 
competências previstas no Código de Processo Civil; 
 
- Proceder ao julgamento e aos termos subsequentes nos processos de natureza criminal da 
competência do tribunal coletivo ou do júri. 
 
O afastar dos julgamentos coletivos e cíveis da atividade jurídica dos concelhos vai afetar a vida 
económica e social das populações de forma muito grave. 
 
Se os referidos julgamentos forem realizados em Beja, isso irá traduzir-se em elevados custos 
para as populações e demais intervenientes processuais.  
Os tribunais com a reforma irão ficar desqualificados, com quebra gradual de pendências. 
 
Este processo irá afastar o cidadão dos seus direitos fundamentais, o que contraria as regras do 
um Estado de Direito que se pretende Democrático.  



4/14 
Sessão da AMCV de 27.02.2014 

Com a trasladação dos processos o Tribunal de Beja irá ficar sobrelotado, irão ocorrer demoras 
na resolução das causas e a justiça será desautorizada, o que atenta fortemente contra os 
efetivos direitos da cidadania.  
 
Outra particularidade gravíssima é o facto de, a qualquer momento, as atuais comarcas 
deixarem até de ter tribunal por aplicação do n.º 5 do art.º. 81.º da LOSJ, que prevê o 
seguinte: 
 
"5 - Podem ser alteradas, por decreto-lei, a estrutura e a organização dos tribunais de comarca 
definidos na presente lei e que importem a criação ou a extinção de secções.". 
 
A realidade local não é favorável a esta reforma designadamente porque a rede de transportes 
viária não permite deslocações das populações a Beja e as populações não têm condições 
económicas para suportar os elevados custos processuais que, daí irão advir forçosamente.  
 
Esta reforma judicial foi feita à revelia das autarquia e das populações porque a Ministra da 
Justiça não ouviu nem teve em conta as posições das câmaras municipais, das populações e 
dos advogados das comarcas que irão ser abolidas.  
 

A desqualificação a especialização irão esvaziar por completo os atuais tribunais de comarca 
sendo que, mais tarde ou mais cedo estes acabarão por encerrar. 

As populações estão empobrecidas pela crise e a desertificação destes concelhos do interior do 
país é uma realidade irrefutável.  
 
A reforma representa uma ofensa ao princípio do Juiz Natural e ao direito fundamental de acesso 
à justiça em tempo razoável. 
 
Esta reforma é prejudicial para as populações porque acaba com a relação de proximidade entre 
os cidadãos e a justiça.  
 
Com a demora na realização da justiça, a interioridade passará a sentir-se mais intensamente, a 
impunidade irá instalar-se e a justiça direta passará a ser praticada. 
 
Urge tomar posição frontal contra este atropelo aos direitos constitucionalmente consagrados, 
para a construção de um Estado que se pretende de Direito. 
 
Apela-se, assim, à Câmara Municipal de Castro Verde, que tome as medidas que entender por 
convenientes no tratamento desta questão, por se tratar de uma medida arbitrária por parte da 
atual Ministra da Justiça Dr.ª Paula Teixeira da Cruz, medida essa que, a curto prazo, irá 
comprometer todo o sistema judiciário.” 
 

• Deliberação do executivo municipal: 
 
“No âmbito da reforma do Estado que está a ser levado a cabo por este Governo, foi aprovada 
em Agosto de 2013 a Lei de Organização do Sistema Judiciário (Lei 62/2013, de 26 de Agosto). 
 
Essa lei, conforme opinião generalizada de agentes do meio judicial, é profundamente prejudicial 
para os cidadãos, tornando mais difícil a democratização do sistema judiciário e o acesso à 
justiça. 
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O contacto recentemente estabelecido entre o Presidente da Câmara Municipal e a Delegação 
de Ourique da Ordem dos Advogados foi por demais elucidativo do atropelo aos direitos dos 
cidadãos que representa o fim de muitos dos tribunais do nosso país previsto na Lei 62/2013, e 
as dificuldades acrescidas para os cidadãos das regiões de interior, como a nossa, onde, por 
exemplo, passa a existir apenas a Comarca de Beja, concentrando-se aí grande parte dos 
processos que poderiam decorrer nos tribunais de Almodôvar, Moura ou Ourique. 
 
Não vislumbrando alterações ao processo de aplicação da lei que este Governo está a levar a 
cabo, e sendo por demais evidente que a Lei de Organização do Sistema Judiciário traz menos 
justiça, menos equidade social e menos Democracia, a Câmara Municipal de Castro Verde 
delibera: 
 
Subscrever integralmente o entendimento da Delegação de Ourique da Ordem dos Advogados; 
 
Solicitar à Ministra da Justiça a manutenção da estrutura judiciária do Distrito de Beja permitindo 
a continuação de um serviço público de qualidade e a garantia dos serviços de Justiça a todos 
os cidadãos sem exceção; 
 
Propor à Assembleia Municipal de Castro Verde e à CIMBAL uma tomada de posição acerca do 
esvaziar de funções e ao encerramento dos tribunais da região.” 
 
Posto isto, a Srª. Presidente da Assembleia considerou importante e urgente este Órgão tomar 
uma posição sobre as referidas tomadas de posição subscrevendo-as, apesar de não terem sido 
enviadas atempadamente uma vez que foram objeto de decisão na reunião do executivo 
municipal no dia 26 do corrente mês. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando a sua dúvida 
perante um assunto que é da competência da Assembleia da República passar a ser delegado 
no Governo através de um decreto-lei, considerando por isso ser um mau princípio, mesmo em 
termos de constitucionalidade. 
 
Opinou o mesmo Vogal que lhe parece que quando são tomadas estas decisões não é tido em 
conta as particularidades de cada região e penalizam mais os que têm menos rendimentos com 
as deslocações que tem que fazer, pelo que questiona até que ponto estas decisões venham 
aligeirar os processos de justiça mas sim pelo contrário quando passa ser mais demorada e 
menos eficaz essa mesma justiça, pelo que é de opinião que qualquer tentativa de alteração no 
sentido de centralizar cada vez mais é uma má decisão quer em termos de tempo para a justiça 
quer de custos acrescidos para as pessoas, e daí afirmar que subscrevia inteiramente esta 
proposta de tomada de posição. 
 
Em seguida a Srª. Presidente da Assembleia informou que, apesar dos documentos não terem 
sido distribuídos atempadamente mas atendendo o assunto em questão, a Mesa tinha como 
proposta a subscrição, na íntegra, dos mesmos documentos nos termos em que foi apresentado 
pelo executivo municipal, no sentido de combater esta medida que o Governo pretende pôr em 
prática. 
 
Solicitou depois a palavra o Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo afirmado que, 
independentemente da posição que cada Câmara ou Assembleia Municipal venham a tomar, era 
esta a ocasião para mostrar a solidariedade regional ou sub-regional e, por isso, devia também a 
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Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo - CIMBAL, tomar uma posição sobre o assunto, 
sendo assim mais útil uma tomada de posição conjunta dos 13 municípios que a integram. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho perguntando se, nesta fase, ia encerrar algum 
Tribunal no distrito de Beja. 
 
A Srª. Presidente informou que nesta primeira fase os tribunais existentes vão manter-se, 
contudo ao perderem a competência em determinadas matérias, por serem concentradas no 
tribunal central, começam a ficar esvaziados de conteúdo e consequente encerramento. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho opinou que, perante esse cenário, a situação era mais grave do que 
suponha uma vez que todos os tribunais vão de facto fechar um pouco, situação essa mais 
gravosa para os cidadãos residentes nos concelhos distantes do tribunal central. 
 
Adiantou, por isso, que todos os órgãos autárquicos devem tomar uma posição repudiando a 
situação, até mais forte da que está em discussão, e lembrou, a propósito da transferência de 
competências para o tribunal central de Beja, que a mesma irá reduzir o acesso à justiça por 
parte dos cidadãos, e que em consequência a população de Beja irá ter um pior serviço ao nível 
da justiça. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que o mais grave e tudo isso é o facto do decreto-lei que 
estabelece o novo mapa judiciário ter sido produzido a partir de uma autorização legislativa 
concedida pela Assembleia da República, matéria esta da sua competência mas que delegou no 
Governo, e que permite através de um decreto-lei alterar e encerrar o que entender em matéria 
de tribunais judiciais, sem que haja qualquer intervenção por parte da Assembleia da República. 
 
Interveio depois o 1º. Secretário da Mesa, Sr. João Miguel Benedito Branco, afirmando que o 
encerramento de tribunais não se prendia apenas por questões económicas mas por ideológicas 
e lembrou que teve o trabalho de estudar o assunto e conseguiu encontrar um texto desde 
género no longínquo ano de 1941 e que não deu bons resultados com a passagem de 
competências para o governo. 
 
Não havendo mais intervenções foi submetido a votação a subscrição das tomadas de posições 
da Delegação de Ourique da Ordem dos Advogados e da Câmara Municipal de Castro Verde 
contra o esvaziar de funções e do encerramento dos tribunais da região, tendo a Assembleia 
Municipal votado por unanimidade a subscrição. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, colocou a Srª. Presidente à consideração 
da Assembleia a realização de uma sessão extraordinária deste órgão no dia 25 de Abril, no 
âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, conforme alvitrado pela comissão criada 
para o efeito, pelo que solicitou ao executivo informação adicional sobre o assunto. 
Assim, o Sr. Vereador Paulo Nascimento confirmou a criação de tal comissão em reunião do 
executivo municipal, a qual tem também como missão envolver o resto da comunidade nesta 
iniciativa, desde o desporto à cultura, e que as iniciativas no âmbito das comemorações dos 40 
anos do 25 de Abril que vão decorrer até ao final do ano, em três ciclos. 
 
Acrescentou que numa das reuniões de trabalho foi alvitrada a realização de uma sessão 
extraordinária evocativa do 25 de Abril, com a hipótese de se realizarem igualmente sessões ao 
nível das Assembleias de Freguesia do concelho, envolvendo os órgãos deliberativos num papel 
mais formal nestas comemorações. 
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Informou que o programa das comemorações respeita em parte um conjunto de atividades nas 
áreas da cultura e do lazer, assim como outras que merecem algum destaque ao nível dos 
estabelecimentos de ensino com caráter pedagógico, promovendo conversas, debates e jogos 
florais alusivos ao tema. 
 
Referiu ainda o Sr. Vereador a intenção de aproveitar as iniciativas enraizadas no calendário de 
atividades deste concelho e associá-las à temática do 25 de Abril, e deu como exemplo o 
“Entrudanças” que vai se realizar sobre a temática da liberdade e os jogos concelhios que vão 
ter várias iniciativas focadas na mesma temática, e que o logotipo aprovado pela comissão está 
disposição das entidades concelhias que queiram associar as suas atividades à efeméride. 
 
Colocado o assunto à Assembleia, alvitrou o Sr. Vogal Filipe Mestre a hipótese dessa sessão 
extraordinária se realizasse numa das freguesias, procurando assim uma maior presença de 
público, reconhecendo contudo que esta iniciativa é mais ao nível concelhio. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia informou que o mesmo foi equacionado na comissão, assim 
como o local para a realização da sessão, se no Salão Nobre ou noutro, como no Fórum 
Municipal. 
 
O Sr. Vereador Paulo Nascimento informou que o que se pretende é associar o habitual hastear 
da bandeira no dia 25 de Abril, com a participação dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde e 
da Banda Filarmónica, a exemplo das comemorações dos 30 anos do Poder Local Democrático, 
realizando em seguida a sessão da Assembleia, com convites dirigidos às entidades concelhias 
para estarem presentes na mesma e em que cada força politica faz a sua intervenção. 
 
O Sr Vogal Filipe Mestre referindo-se à importância desta data, lembrou que a maior parte dos 
jovens não têm a verdadeira perceção do significado do que foi o 25 de Abril, cingindo-se apenas 
a uma matéria para estudar, e não ao verdadeiro significado da liberdade conquistada e dos 
respetivos direitos cívicos que não existiam nesse tempo, não sendo por isso sentida da mesma 
maneira do que aqueles que viveram essa época. Por isso, o Sr. Vogal considerou que seria 
interessante e importante chamar esses jovens a participarem nestas iniciativas de uma ou de 
outra forma. 
 
O Sr Vereador Paulo Nascimento considerou interessante a observação do Sr. Vogal Filipe 
Mestre e lembrou que a programação ao decorrer ao longo do ano vai permitir trabalhar mais 
com as escolas, decorrendo no corrente e no próximo ano letivo, e pelo facto do Agrupamento 
de Escolas estar representada na comissão vai permitir que os diversos tipos de ensino vão 
trabalhar a temática do 25 de Abril. 
 
Referiu-se ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre à participação dos jovens seria associar o 25 de Abril 
à Assembleia Municipal, fazendo com que os mesmos participem nas suas sessões, tendo em 
conta que as mesmas existem mas são tão pouco participadas, e não esquecendo o que foi o 25 
de Abril, que veio permitir a liberdade das pessoas, terem estes direitos cívicos e poderem 
participar ativamente no processo politico, e não remeter apenas para o estudo numa sala de 
aula pois, em sua opinião, à partida não tão bem recebido. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal João Pedro Aurélio, lembrando que, no seu tempo do ensino 
secundário, ouve algumas palestras sobre esta matéria dadas por pessoas ligadas aos 
movimentos do 25 de Abril. 
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Interveio ainda a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio concordando que os alunos que estudam 
esta matéria deviam ter acesso à sessão extraordinária, sensibilizando os respetivos professores 
nesse sentido, por forma a dar-lhe a noção não só do que foi o 25 de Abril como são e como 
funcionam as eleições tendo em conta que uma maioria significativa não faz a menor ideia de tal 
quando são chamados a votar, isto é que órgãos vão eleger, etc. 
 
Não havendo mais intervenções, verificou-se o consenso unânime da realização da sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal no próximo dia 25 de Abril com figuro aqui exposto. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou a presença de público. 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação da proposta de Regimento de Funcionamento da Assembleia 
       Municipal. 
 
Submeteu a Srª Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de Regimento de 
Funcionamento da Assembleia Municipal elaborada pelo grupo de trabalho constituído para o 
efeito, propondo a sua apreciação e votação primeiro na generalidade e depois na especialidade. 
 
Em seguida a Srª. Vogal Alexandra Batista, que integrou o grupo de trabalho, informou que a 
esta proposta de regimento, que altera o anterior, cinge-se essencialmente em questões formais 
adaptando-o à Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Posto isto foi o documento apreciação na generalidade e submetido a votação foi o mesmo 
aprovado por unanimidade. 
 
A seguir submeteu a Srª. Presidente à apreciação e votação na especialidade capítulo a 
capítulo, tendo-se verificado o seguinte: 
 

• Capitulo I - aprovado por unanimidade. 
• Capitulo II - aprovado por unanimidade, com as seguintes alterações introduzidas, 

conforme sugerido pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho:  
- Artigo 8º nº. 1 que em vez de “As sessões da Assembleia Municipal são públicas, 
sendo fixado, nos termos do regimento, um período para intervenção e esclarecimento 
ao público” passa a ter a seguinte redação: “As sessões da Assembleia Municipal são 
públicas, sendo fixado, nos termos do artigo 19º, um período para intervenção e 
esclarecimento ao público”. 
- Artigo 11º nº.3 que em vez de: “A data da realização de cada sessão ordinária deverá 
ser marcada na sessão ordinária imediatamente anterior”, passa a ter a seguinte 
redação: “A data da realização de cada sessão ordinária deverá ser marcada, sempre 
que possível, na sessão ordinária imediatamente anterior. 

 
• Capítulo III - aprovado por unanimidade. 
• Capitulo IV - aprovado por unanimidade. 
• Capitulo V - aprovado por unanimidade. 
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2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano  
        - 2014. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 1ª. Revisão a efetuar ao 
Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, conforme solicitado pelo executivo municipal, 
tendo o Sr. Presidente confirmado que a mesma surge devido à necessidade da inscrição da 
rubrica orçamental 02/01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença e a sua respetiva 
dotação, a qual não estava prevista no orçamento em vigor, conforme pormenorizou em termos 
de verbas, lembrando que se tratava de uma revisão meramente administrativa uma vez que não 
altera os valores globais do orçamento. 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta da 1ª Revisão a efetuar ao Orçamento e 
Opções do Plano submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de alteração aos Estatutos da CIMBAL  
       - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. 
 
Na sequência da solicitação feita pela Assembleia Intermunicipal da CIMBAL - Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a nova 
redação dos seus Estatutos. 
 
Posto isto, o Sr Vogal Filipe Mestre, um dos representantes deste Assembleia na CIMBAL; 
informou que esta alteração surge devido à necessidade da adaptação dos Estatutos à Lei 
nº.75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta de alteração aos Estatutos da CIMBAL, tendo 
a mesma sido aprovada, por unanimidade. 
 
4º. - Fixação do valor máximo do IAS (Indexante de Apoios Sociais) na atribuição dos 
       apoios económicos aos Estudos do Ensino Superior. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação o pedido solicitado pelo executivo municipal no sentido 
desta Assembleia fixar em 1.7 (712,67 €) como valor máximo do IAS (Indexante de Apoios 
Sociais) na concessão dos apoios económicos aos estudos do ensino superior, adotando 
temporariamente para o ano letivo corrente a alteração à alínea a) do ponto do 2 do art.º 5º do 
respetivo regulamento. 
 
Antes dos Srs. Vogais se pronunciarem, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Paulo Nascimento, 
tendo o mesmo informando que esta decisão vem do mandato anterior, tendo a comissão de 
análise das candidaturas aos apoios económicos aos estudos superiores, perante o universo das 
candidaturas apresentadas, decidido apresentar novamente a mesma proposta ao executivo 
municipal, no sentido de aumentar o valor do IAS, respeitando também uma linha que vem 
sendo colocada em prática neste campo dos apoios sociais que, ao abrigo da “discriminação 
positiva” de combate à crise, todas as medidas de apoio social foram ampliadas, mantendo 
idêntica filosofia na atribuição de bolsas de estudo, referindo que não são propriamente de 
mérito mas sim de apoio social, procurando assim abranger o maior número de alunos que 
apresentaram candidaturas. 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta apresentada pelo executivo municipal para 
fixação em 1.7 (712,67 €) o valor máximo do IAS (Indexante de Apoios Sociais) na concessão 
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dos apoios económicos aos estudos do ensino superior, adotando temporariamente para o ano 
letivo corrente a alteração à alínea a) do ponto do 2 do art.º 5º do respetivo regulamento, 
submetida a votação tendo sido aprovada, por unanimidade. 
 
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 15 de Dezembro de 2013 a 21 de Fevereiro do ano corrente. 
 
No âmbito da mesma informação interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho que alertou para a 
deterioração e a informação bastante desatualizada nos placares de informação turística 
existentes em Castro Verde, e questionou qual a responsabilidade desta situação, se da 
Autarquia ou da Entidade Regional de Turismo, sendo de opinião que fazia todo o sentido 
melhoras os mesmos placares a todos os níveis. 
 
Solicitou o mesmo Vogal mais informação sobre o encaminhamento de pessoas para a Loja 
Social e de que se trata. 
 
Respondendo à questão colocada sobre os placares o Sr Vereador Paulo Nascimento, informou 
que era uma questão que preocupa o executivo municipal há bastante anos, tendo-a expressado 
em várias reuniões da Entidade Regional de Turismo e inclusivamente “ameaçado” de proceder 
à remoção dos mesmos caso não sejam remodelados, tendo dessas diligências obtido daquela 
entidade a informação que brevemente os mesmos iam ser atualizados, no âmbito de toda a 
rede que está instalada em todo o Alentejo. 
 
Quanto à questão da Loja Social, o Sr. Presidente da Câmara informou que a mesma abriu no 
ano transato e enquadrada no âmbito da Paróquia local e da Cáritas, tendo a Autarquia o papel 
de informar os cidadãos da sua existência e em determinada altura procurar fazer a dita 
“triagem” de alguns “clientes” da Loja do Cidadão que perturbavam o seu normal funcionamento. 
 
6º - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr Vogal Filipe Mestre, afirmando que tinha 
duas questões a colocar, sendo que uma é relativamente ao prazo de apresentação de moções 
nesta Assembleia, aqui abordado várias vezes, informando que, conforme decisão interna no 
seu Partido, as propostas de moção que fossem apresentadas nesta Assembleia passavam a 
poder apreciá-las, independentemente de serem ou não entregues no decorrer dos trabalhos, 
ficando contudo salvaguardado a possibilidade de pedirem algum espaço de tempo para a 
discutirem e chegarem a algum entendimento sobre as mesmas.  
 
Posto isto, apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre, como primeiro assunto, a seguinte declaração 
politica acerca do início da construção do Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo 
(CIEBAL), informando que da mesma foi dado conhecimento à comunicação social, e solicitou 
que a mesma integre a ata desta sessão: 
 
“O início das obras de construção do Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo 
(CIEBAL), na vila de Castro Verde, é um facto que não podemos deixar de assinalar como 
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importante para o concelho. Contudo, defendemos que seja criada desde já uma estratégia 
atempada para a sua implementação e dinamização. 
 
Como se sabe, o CIEBAL terá 31 salas para acolher microempresas e dar resposta à atual 
inexistência de infraestruturas para esse fim. No total, a Câmara investirá 1,2 milhões de euros, 
sendo que, cerca de um milhão, tem origem em fundos da União Europeia. 
 
Na nossa ótica, a prioridade para a dinamização da base económica do concelho de Castro 
Verde deveria passar por um Parque de Atividades Económicas, a partir de um investimento 
estruturante para tirar partido da forte dinâmica da mina de Neves-Corvo e acautelar a 
diversificação da base económica e o futuro após o fecho da mina. Esta nossa proposta, também 
tem sido defendida pela maioria da CDU na Câmara Municipal há quase 30 anos, sem que 
rigorosamente nada tenha sido feito até hoje. 
 
A opção acabou por ser o denominado CIEBAL, cuja obra arranca sem que, ao mesmo tempo, 
esteja assumida e anunciada publicamente uma estratégia clara de promoção territorial e 
captação de investimentos. Por isso, não podemos deixar de incentivar a Câmara Municipal a 
não perder mais tempo e concretizar desde já uma estratégia clara, forte e bem definida! Um 
plano que incentive a instalação de novas empresas em Castro Verde. 
 
Se isto não for feito, ninguém compreenderá que, daqui a um ano, data prevista para a 
conclusão do CIEBAL, não haja uma rentabilização concreta do investimento com a consequente 
instalação de empresas e criação de emprego que fortaleçam e dinamizem a economia local.” 
 
A seguir entregaram os eleitos do Partido Socialista a seguinte proposta de moção, tendo 
contudo a Srª Presidente da Assembleia alertado que a mesma devia ter sido entregue antes do 
período antes da ordem do dia uma vez que o mesmo assunto não foi previamente estabelecido 
na ordem do dia, tendo o Sr Vogal Filipe Mestre reconhecido esse equívoco. 
 

“MOÇÃO 
 Em defesa da A26 - Sines/Beja e pelo reinício imediato das obras do IP2  
 
Depois de anos consecutivos de ostracização e abandono com a longa década de 
governamentação de Cavaco Silva, foi com os Governos liderados pelo PS que o Baixo Alentejo 
passou a integrar o mapa das prioridades com a concretização de investimentos públicos em 
infraestruturas fundamentais. 
 
Foi em função dessa vontade política e de uma estratégica clara de desenvolvimento para a 
nossa região que o projeto do Alqueva avançou e hoje contribui para operar a verdadeira 
“revolução” da agricultura regional. A esta objetivo crucial soma-se, por exemplo, a construção 
do Aeroporto de Beja; os centros de saúde de Almodôvar e Aljustrel; os novos edifícios para a 
ESTIG de Beja; as requalificações de vários estabelecimentos de ensino em toda a região; o 
investimento na rede viária regional, como a EN 123 (Castro Verde - Mértola) ou o troço do IP2 
entre Castro Verde e a autoestrada Lisboa - Algarve. 
 
Neste contexto de desenvolvimento, foi também iniciada a construção da autoestrada Sines-Beja 
(A26) e a requalificação do troço do IP2 entre Évora e Castro Verde. Uma e outra obra foram, 
lamentavelmente, abandonadas pelo Governo PSD/CDS há mais de dois anos sem que se 
vislumbre uma solução concreta para acabar com o miserável estado em que estão ambos os 
projetos. 
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O IP2, que serve o concelho de Castro Verde, encontra-se num estado lastimável, 
proporcionando condições de completa insegurança e risco para os seus utilizadores e, 
consequentemente, não cumprindo o seu papel decisivo na dinamização da economia concelhia 
e regional. 
 
No caso da A26, o abandono é total e vergonhoso! E como se não bastasse, o recente Relatório 
do Grupo de Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado, encomendado pelo 
Governo, vem determinar que esta obra fundamental para o futuro do Baixo Alentejo não seja 
retomada. 
 
Perante este quadro, os eleitos do PS nos órgãos autárquicos do concelho de Castro Verde, no 
que diz respeito à A26, rejeitam veementemente a proposta inaceitável do citado Relatório. Ao 
mesmo tempo, no que concerne às obras do IP2, que é uma via fundamental para o nosso 
concelho, exigem que sejam reiniciadas com a maior urgência em benefício das populações, do 
desenvolvimento e da coesão territorial.” 
 
Relativamente ao primeiro assunto apresentado, o Sr. Presidente da Câmara considerou que o 
mesmo trata-se mais de uma recomendação à Câmara do que propriamente uma declaração 
politica. 
 
Em seguida a Mesa analisou a forma, em termos regimentais, de incluir a proposta de moção, 
tendo concluído que a mesma devia ter sido apreciada no período antes da ordem do dia, 
conforme prevê o artigo 17º do Regimento. 
 
Informou assim a Srª Presidente para que a mesma possa ser apreciada neste ponto da ordem 
de trabalhos a sua inclusão terá que ser votada com uma maioria de 2/3, pelo que teria de 
colocar à consideração da Assembleia a decisão da apreciação ou não do mesmo documento. 
 
O Sr. Presidente da Câmara relativamente às intervenções no período antes da ordem do dia 
lembrou que não tem que haver qualquer previsão com antecedência para a sua discussão, no 
entanto no período da ordem do dia os assuntos têm que ser previamente enumerados. 
 
Opinou o Sr. Presidente que a força política da CDU não deve colocar a questão em termos 
meramente formais e nesta caso, independentemente da forma como o texto está escrito, que 
em sua opinião há um autoelogio demasiado evidente, deve ser subscrita numa forma global 
quando é exigida a retoma das obras em causa. 
 
A propósito, perguntou a Srª. Presidente se a Câmara tinha alguma nova informação sobre o 
reinício destas obras conforme foi questionado por esta Assembleia na sua última sessão. 
O Sr. Presidente da Câmara informou que os resultados apresentados pelo Grupo de Trabalho 
no Relatório IEVA - Investimento em Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado ultrapassa 
em muito os problemas da A26, do IP8 e do IP2, uma vez que a nossa região parece que deixou 
de fazer parte do País, e que ele próprio e colegas autarcas da região expressaram hoje mesmo 
junto do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional o seu desagrado com as 
conclusões deste relatório, agravado com o facto do acordo de parecerias com o Governo 
Português e a União Europeia que vai enquadrar o próximo quadro comunitário, aceitar na 
prática a imposição que se traduz “para Portugal nem mais uma estrada”. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que o Sr. Secretário de Estado ficou surpreendido pelo facto de o 
Alentejo não pedir quaisquer estradas novas mas tão-somente que as mesmas tenham as 
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condições mínimas para se poder circular, sem que tenham que ter propriamente as 
características que o Governo do PS impôs para a remodelação do IP2 e que, em sua opinião, 
foram manifestamente disparatadas relativamente ao grau de sinistralidade e ao tráfego que tem. 
 
Confirmou o Sr. Presidente que deve pressionar-se de facto o Governo para concluir, pelo 
menos, as obras de requalificação do IP8 e do IP2. 
 
Quanto às conversações havidas, informou que o Governo desinteressou-se completamente, já 
que a questão foi abordada e chegou-se à conclusão que o problema na é da União Europeia 
mais sim do Governo Português que suspendeu as concessões que o anterior Governo tinha 
acordado e que não retomou, estando-se por isso num impasse que, com a intensificação da 
deterioração do piso, levará em pouco tempo a não se poder transitar pelo IP2. 
 
Interveio a seguir o Sr Vogal Filipe Mestre que, a propósito do denominado autoelogio, lembrou 
que nos governos anteriores aos do PS não houve qualquer investimento no Alentejo e que tal 
era de facto verdade e do conhecimento de toda a gente, pelo que, mesmo sendo considerado 
autoelogio, não se pode contestar a sua existência assim como as que foram iniciadas e que 
estão por concluir. Quanto ao ser considerado megalómana a remodelação do IP2 é de opinião 
que é melhor haver a mais do que a menos, e que a estrada foi projetada com algum sentido e 
quando existisse e fosse utilizada servia com certeza a região, como servia o Aeroporto de Beja 
se fosse bem aproveitado, como a A26 se fosse concluída, assim como se existisse um parque 
empresarial em Castro Verde facilitaria a vinda de empresas, como foi alvitrado na dita 
recomendação acima referida. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos, lembrando que sempre “condenou” o Sr. Vogal 
Filipe Mestre pelo facto do mesmo ser demasiado formalista em relação a não se discutir 
moções que não fosse apresentadas antecipadamente, não será agora ele próprio formalista ao 
ponto de não discutir esta moção por ter sido apresentada num período que o Regimento não 
prevê. 
 
Quanto à moção onde se refere que “foi com os Governos do PS que o Baixo Alentejo começou 
a existir””, lembrou que terá sido um ministro do PS a afirmar que a “Sul do Tejo era um deserto”  
 
Posto isto, colocou a Srª. Presidente à votação a aceitação da proposta de moção acima 
referida, no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, tendo a Assembleia votado por 
unanimidade essa mesma aceitação.  
 
Em seguida foi a proposta de moção submetida a votação tendo sido aprovada, por maioria, com 
7 votos favoráveis, sendo 5 dos eleitos do PS e 2 de eleitos da CDU, e 11 abstenções, sendo 10 
dos eleitos da CDU e 1 do eleito do PSD, dando-se conhecimento da mesma ao Senhor Primeiro 
Ministro, ao Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, aos Grupos Parlamentares 
e à Comunicação Social. 
 
Em seguida foram prestadas as seguintes declarações de voto: 
 
- o Sr. Vogal Artur Lagartinho, afirmou que tinha votado favoravelmente a mesma moção, na 
generalidade, mas que não a subscrevia na integra. Lembrou também que no regimento ainda 
em vigor a inclusão de assuntos no período antes da ordem do dia estava mais pormenorizado, 
enquanto no regimento hoje aprovado, esse ponto é bastante genérico. 
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- a Srª. Presidente da Assembleia referiu concordar com a declaração do Sr. Vogal Artur 
Lagartinho, salientando que votou favoravelmente a moção por considerar ser um assunto de 
urgente solução, apesar de discordar dos parágrafos iniciais. 
 
- o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, António José Jerónimo, que se 
absteve, afirmou que no essencial concordava com a mesma mas que discordava dos seus dois 
primeiros parágrafos. Reconheceu contudo que apesar da vontade politica por parte do PS não 
houve no entanto uma estratégia de desenvolvimento, após a conclusão das obras, 
nomeadamente no caso do aeroporto de Beja. 
 
Manifestou o mesmo Vogal a sua preocupação, para além do estado do piso no IP2, também 
com a própria designação IP que, em consequência, proíbe a sua utilização por veículos 
agrícolas e ciclomotores, e o caminho paralelo existente, durante o período de chuvas em que a 
Ribeira de Terges aumenta o seu caudal, não permite o acesso dos mesmos às propriedades 
agrícolas. Logo, a construção de uma ponte aérea sobre a mesma, torna-se indispensável para o 
normal fluir deste tipo de tráfego, e nunca foi equacionada em nenhum dos projetos 
apresentados, apesar dos alertas feitos por parte da Junta de Freguesia de Entradas e da 
Câmara Municipal de Castro Verde.  
 
- O Sr. Vogal Carlos Ramos justificou a sua abstenção pelas mesmas razões do Sr. Vogal 
António Jerónimo nomeadamente por causa dos seus dois primeiros parágrafos uma vez que 
quanto aos objetivos da moção estava inteiramente de acordo. 
 
Afirmou ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho que não se recordava que alguma vez o Partido 
Socialista tivesse apresentado qualquer proposta de moção pelo que se congratulou com o 
mesmo. 
 
7º - Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou a presença de público. 
 
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. 
 
 
 


