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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 
2012. 
 
 
 
Nº. 1/2012 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e doze, na vila de Castro 
Verde e Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria 
Fernanda Coelho do Espírito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro 
Verde, Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 2ª. Secretária da respetiva Mesa, e 
Filipe Manuel Patrício Mestre, Carlos Alberto Soares Ramos, Sónia Isabel Sousa 
Nascimento. Fernando Martins da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Francisco 
António Simões Gonçalves, Manuel da Conceição Colaço, Valdemar Henrique Batista 
André, Rui Luís Silva de Matos, Cândido Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho do 
Espírito Santo, Fernanda Guerreiro dos Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo, 
Manuel Jacinto Batista Tomé e Manuel dos Santos Marques, na qualidade de Vogais do 
mesmo Órgão, a fim de se reunirem em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão a 1ª. Secretária Maria Manuela Florêncio, por motivo de doença, 
e os Vogais João Pedro Dias Aurélio, Liliana Cristina Valente António e António José 
Silvestre Jerónimo. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia. 
 

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

1º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão às Opções do Plano e Orçamento 
        Municipais para o ano de 2012. 
 
2º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
        municipal. 
 
3º. - Outros assuntos de interesse. 
 
4º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
• Aprovação da ata da sessão anterior 
 
Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Vogais, dispensou a Presidente a 
leitura da ata da sessão anterior e colocou-a à apreciação. Não havendo qualquer 
proposta de alteração, submeteu-a à votação tendo a mesma sido aprovada, por maioria, 
com as abstenções dos Vogais Sónia Isabel Sousa Nascimento, Carlos Alberto Soares 
Ramos e Francisco António Simões Gonçalves, por não terem estado presentes na 
sessão em causa. 
 
• Expediente: 
 
Não havendo qualquer expediente recebido deu a 2ª. Secretária da Mesa, Maria 
Cesaltina Basílio, conhecimento dos pedidos de justificação dos Vogais Sónia Isabel 
Sousa Nascimento e Francisco António Simões Gonçalves, à sessão realizada no dia 22 
de Dezembro, e aceites pela Mesa da Assembleia Municipal. 
 
• Outros assuntos de interesse: 
 
Abrindo este ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia, antes de 
conceder a palavra aos Vogais, apresentou a seguinte moção aprovada por unanimidade 
do executivo municipal, na sua reunião de 15 do corrente mês, informando que a Mesa 
havia decidido propor a sua subscrição por parte deste Órgão:  
 

Moção 

Sobre a Reforma Administrativa (Extinção de Freguesias) 
 

“A proposta de lei da reorganização administrativa do território das freguesias 
aprovada pelo Conselho de Ministros em 2 de Fevereiro mantém, ao contrário do que 
se procura fazer crer, o essencial dos objectivos fixados pelo governo e expressos no 
“Documento Verde da Reforma da Administração Local”. 
 
Esta proposta – cuja consequência seria a do aprofundamento das assimetrias e perda 
de coesão (territorial, social e económica), o abandono ainda maior das populações, o 
acentuar da desertificação e da ausência de resposta aos interesses populares e à 
satisfação das suas necessidades, vai ao arrepio do aprofundamento e da participação 
democrática nas nossas comunidades. 
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A proposta do governo, para a concretização dos seus objectivos, substitui agora o 
conceito de «critérios» pelo de «parâmetros» e fixa quotas de redução que 
obrigatoriamente têm de ser concretizadas, em 50% para as “freguesias urbanas” ou 
sedes de concelho e 25% para as “freguesias rurais”, atribuindo a “competência” 
para decidir em concreto sobre a redução às assembleias municipais.  
 
A Câmara Municipal de Castro Verde, rejeita ser cúmplice e promotora da liquidação 
de freguesias no Concelho e delibera enviar a presente tomada de decisão à Assembleia 
Municipal para eventual posição sobre esta matéria.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Vogal Artur Lagartinho perguntando se a 
Assembleia ia votar a moção tal como ela está ou se incluía este Órgão deliberativo 
como mentor da mesma moção.  
 
A Presidente da Assembleia lembrou que a moção em causa foi da iniciativa da Câmara 
Municipal que por sua vez também decidiu remetê-la a este Órgão para uma eventual 
posição sobre esta matéria, pelo que a proposta da Mesa é no sentido de a Assembleia a 
subscrever. 
 
Interveio depois o Vogal Carlos Ramos levantando dúvidas quanto à forma como irá 
pôr-se em prática o conteúdo previsto no 3º. parágrafo desta moção, e perguntou se tal 
passaria por proposta a apresentar pela Câmara Municipal. 
 
Posto isto, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara que lembrou que o texto em 
causa foi o aprovado pelo Conselho de Ministros e que irá ainda à Assembleia da 
República, estando no entanto omisso sobre quem propõe à Assembleia Municipal, 
referindo sim, taxativamente, que este órgão tem que se pronunciar, e lembrou que, 
normalmente, as Assembleias Municipais pronunciam-se sobre propostas de alguém. 
 
Reafirmou que no diploma aprovado no Conselho de Ministros isso está omisso, 
sabendo-se sim é que se houver renúncia por parte da Assembleia Municipal em 
pronunciar-se sobre a matéria de acordo com o que está consignado no mesmo diploma, 
será criada uma unidade técnica, formada por elementos designados pela Assembleia da 
República, pela Associação Nacional de Freguesias e pela Associação Nacional de 
Municípios no sentido de formalizar uma proposta a remeter novamente à Assembleia 
Municipal, e se continuar a não se pronunciar sobre essa ou outra proposta aquela será 
imposta. 
 
Informou que no caso de Castro Verde está prevista a extinção de uma das freguesias 
denominadas “rurais”, o que se não houver qualquer decisão consensual local nesse 
sentido, será superiormente tomada decisão. 
 
Interveio depois o Vogal Filipe Mestre afirmando que o que estava aqui em causa não 
era o texto de uma proposta de lei e, por isso, sujeita a alterações, em sua opinião 
certamente não muito profundo. 
 
Reafirmou assim, que o que estava em causa era se havia uma votação sobre esta 
moção, ou se teria de haver mesmo uma proposta formal uma vez que tinha dúvidas 
quanto à forma da Assembleia poder subscrever uma moção aprovada pelo executivo 
municipal. 
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A Presidente da Assembleia lembrou que, neste órgão, já foram subscritas posições de 
outras entidades em que, por vezes foi feita como foram apresentadas e noutras foram 
revistos os respetivos textos, podendo neste caso fazer-se o mesmo. 
 
Usou da palavra o Vogal Carlos Ramos opinando que nesta intenção de reordenamento 
do território via claramente uma falta de critério e de consideração pelas populações, e 
que no caso do nosso concelho o que importa é ter que ser extinta uma freguesia dita 
rural, não importando qual. 
 
Interveio depois o Vogal Artur Lagartinho solicitando mais informações sobre o projeto 
de diploma em causa, nomeadamente quais os parâmetros definidos ou a definir para a 
extinção de freguesias. 
 
O Presidente da Câmara, focando-se essencialmente no caso concreto do concelho de 
Castro Verde, começou por referir que no denominado “Documento Verde da Reforma 
Administração Local” os critérios apontados no mesmo, quanto ao número de 
habitantes e a distância da sede do concelho, desapareceram neste projeto de diploma 
aprovado pelo Conselho de Ministros, e tipifica os municípios em diversos níveis de 
acordo com a respetiva população e aplica parâmetros em que não há conteúdos 
plausíveis sobre os motivos para extinguir esta ou outra freguesia. 
 
Adiantou que no caso deste concelho a situação não será tão complicada de decidir, 
quanto a outras freguesias de outros concelhos cuja dimensão e relevância é 
significativa comparativamente à própria sede do concelho. 
 
Informou que o nosso concelho está posicionado no nível 3 e que, conforme previsto no 
diploma em causa, implica uma redução, no mínimo de 50% do número de freguesias 
cujo território se situe total ou parcialmente no mesmo lugar urbano ou em lugares 
urbanos sucessivamente contíguos e de 25% no caso das outras freguesias. 
 
Lembrou que no caso concreto deste concelho, com base nestes parâmetros atuais, ao 
invés dos denominados critérios fixados anteriormente no denominado “Livro Verde” 
em que à partida se sabia que haviam duas freguesias que estavam sujeitas a 
“desaparecer” de acordo com aqueles critérios, nomeadamente a de Casével e São 
Marcos da Ataboeira, nos parâmetros fixados neste projeto de lei qualquer uma das 
denominadas rurais está em pé de igualdade para se extinguir. 
 
Adiantou que se neste concelho houvessem duas freguesias com menos de 150 
habitantes, e deu como exemplo se fosse o caso de Casével e de São Marcos, as duas 
tinham de se extinguir, uma vez que não pode haver freguesias com menos de 150 
habitantes, no entanto, por outro lado, se houvesse no concelho apenas 4 freguesias, 
incluindo a urbana, tal não podia ocorrer porque não podíamos ficar abaixo de duas 
freguesias no concelho, e refirmou que deixou de haver critérios para haver parâmetros 
que não têm objetivamente nada a ver com a realidade mas sim com números. 
 
Afirmou depois o Vogal Carlos Ramos que, lamentavelmente, mesmo colocando como 
hipótese de inicialmente haver alguma racionalidade na organização administrativa 
acaba, em termos práticos por não haver racionalidade alguma. 
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O Vogal Artur Lagartinho opinou ainda que se tratava de passar a “pasta” para as 
Assembleias Municipais e elas que decidam. 
 
Não havendo mais intervenções a Presidente da Assembleia, afirmando que o assunto 
em questão era pacifico, a votação à subscrição da moção acima referida, tendo a 
mesma sido votada por unanimidade. 
 
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Vogal Filipe Mestre que 
questionou o facto de não ter sido concedida tolerância de ponto aos trabalhadores da 
Autarquia, no dia de Carnaval, apesar da proposta formulada pelos Vereadores do 
Partido Socialista no sentido contrário mas que foi rejeitada, afirmando não saber os 
motivos de não ter sido atendida tal solicitação. 
 
Referiu-se a um artigo publicado no Diário do Alentejo, onde o Presidente da Câmara 
afirmava que a Autarquia estabeleceu dar tolerância de ponto sempre que o Governo dá, 
pelo que não foi a Autarquia que não deu tolerância de ponto mas sim o Governo, o que, 
em sua opinião, seguindo o mesmo raciocínio perguntou se a Administração Central 
decidir extinguir freguesias a Autarquia deverá a Câmara seguir o mesmo passo, pelo 
pediu esclarecimentos acerca da decisão tomada pelo Presidente da Câmara 
relativamente à decisão tomada. 
 
Afirmou depois o mesmo Vogal que tinha consultado os dados provisórios do último 
censo da população e verificou que a freguesia de Casével englobava ainda as 
localidades de Aivados e Estação de Ourique e daí a sua população ter aumentado mais 
de 20%., o que, em sua opinião, até seria bom para aquela freguesia se fosse verdade, 
apesar de ter sido corrigida essa situação conforme solicitação feita através desde órgão 
deliberativo, e daí chamar a atenção para o lapso que se verifica nos dados provisórios 
por forma a que seja corrigido em termos das freguesias de Castro Verde e de Casével. 
 
Em seguida interveio o Presidente da Câmara que começou por confirmar o que havia 
dito e sido publicado no Diário do Alentejo quanto à não concessão de tolerância de 
ponto no dia de Carnaval, e confirmou que a sua decisão foi de encontro com a que está 
definida em termos de deliberação do executivo que é a de conceder tolerância seguindo 
as orientações oficiais. 
 
Lembrou que também havia afirmado que não entendia e não concordava com as razões 
aduzidas pelo Governo para a não concessão de tolerância de ponto, isto é que “não era 
por se trabalhar no dia de Carnaval que o País ficava livre do défice público e que não 
havia um aumento da produtividade nacional e que, por isso, em seu entender eram 
falaciosas”. 
 
Adiantou que também havia referido que era uma decisão, perfeitamente legitima, 
conceder ou não tolerância, em função das realidades de cada concelho e, no caso do 
nosso, lembrou que não havia grande tradição carnavalesca e daí não haver 
investimento por parte da autarquia em qualquer iniciativa que ocorra no dia de 
Carnaval, pelo que foi nesse sentido que a decisão foi tomada. 
 
Afirmou que a polémica gerada à volta desta decisão que tomou serve para escamotear 
ou para “lançar uma cortina de fumo sobre todas as outras atitudes que o Governo tem 
tomado e que temos rejeitado”, e lembrou que a comparação que o Vogal Filipe Mestre 
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fez acerca de seguir da mesma forma as decisões do Governo quanto à extinção das 
freguesias, não era de forma alguma aceitável. 
 
Reafirmou que havia muitas ocasiões para combater a política governamental, sem 
contudo lembrar que grande parte desta política (governamental) vem na sequência de 
orientações tomadas pelo anterior governo e que sobre essas não via nem da parte desta 
Assembleia nem da parte da população em geral uma preocupação muito grande. 
 
Opinou que sentiu da parte do Partido Socialista uma preocupação muito grande no 
apelo que lhe fizeram sobre a concessão de tolerância de ponto como se a mesma “fosse 
o problema mais grave que este País ou este concelho estava a atravessar.” 
 
Alertou para o facto de que no próprio dia de Carnaval ter sido publicado mais um 
diploma cuja implementação vai, em termos práticos, asfixiar a atividade autárquica a 
muito curto prazo, mas no entanto não tinha visto qualquer reação ao mesmo ao inverso 
do que aconteceu com a não concessão de tolerância de ponto. 
 
Quanto à segunda questão colocada pelo Vogal Filipe Mestre, o Presidente da Câmara 
lembrou que a posição tomada pela Assembleia foi mais ou menos em simultâneo com 
a realização dos censos, e daí terem sido alertados os seus responsáveis para as 
confusões que poderiam gerar e que os mesmos iriam ser feitos em termos de área 
geográfica definida mas depois haveria uma correção dos números em função da 
realidade geográfica das freguesias, pelo que aguarda que a mesma correção seja feita, 
afirmando não ter mais informação adicional sobre o assunto. 
 
Interveio depois o Vogal Artur Lagartinho afirmando que havia lido no Boletim 
Informativo da Junta de Freguesia de Castro Verde o “Freguês”, a confirmação por 
parte do Instituto Geográfico Cadastral da reposição da verdade em relação aos limites 
geográficos das freguesias de Castro Verde, onde foram repostas as povoações de 
Aivados e Estação de Ourique, e de Casével, e que nos últimos censos verificou-se um 
aumento de 4% na população da freguesia de Castro Verde 
 
Confirmou ainda a Presidente da Junta de Freguesia de Casével, Fernanda Felício, a 
comunicação feita pela Junta de Freguesia de Castro Verde da confirmação dada pelo 
Instituto Geográfico Cadastral relativamente a reposição dos limites das duas freguesias. 
 
Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção por parte do público. 
 
Ordem do dia: 
 
Submetendo, formalmente, a ordem do dia à consideração dos Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
1º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão das Opções do Plano e 
        Orçamento Municipais para o ano de 2012: 
 
Submeteu a Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 1ª. Revisão às Opções 
do Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2012, enviadas pelo executivo 
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municipal na sequência da sua aprovação na reunião ordinária realizada no dia 1 de 
Fevereiro corrente. 
 
Dada a palavra ao Presidente da Câmara, confirmou que a mesma Revisão surge dada a 
necessidade de introdução de duas novas rubricas orçamentais, que por lapso não foram 
incluídas no orçamento inicial, conforme explicou, nomeadamente: 
02/01.01.15 – Remunerações por doença e maternidade/paternidade. 
02/05.08.03 – Subsídios – Famílias Outras. 
 
Não havendo quaisquer intervenções, foi a proposta da 1ª. Revisão às Opções do Plano 
e Orçamento submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com 
cinco abstenções dos Vogais do Partido Socialista. 
 
2º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
        municipal: 
 
Apreciou a Assembleia a informação escrita do Presidente da Câmara e respetivos 
documentos enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal reportada ao 
período de 22 de Dezembro de 2011 a 16 de Fevereiro corrente, não se tendo verificado 
qualquer intervenção sobre este assunto. 
 
3º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Vogal Filipe Mestre que, quanto 
ao proferido pelo Presidente da Câmara, em sua opinião, o mesmo distorceu as suas 
palavras ao alargar a tolerância de ponto à extinção das freguesias, e afirmou que era de 
facto sua preocupação ver extinguir alguma das freguesias. 
 
Lembrou que na proposta de Lei nº.44/12, que estabelece os critérios para essa extinção, 
continua a haver um limite no número de população nas freguesias, ao nível do 
concelhos de nível três, em que é fixado um mínimo de 500 habitantes no caso das 
freguesias rurais, pelo que a manter-se essa proposta de lei não se podem extinguir as 
freguesias de Santa Bárbara e de Entradas por terem mais de 500 habitantes, estando 
sim em risco a de Casével e de São Marcos das Ataboeira, pelo que, em sua opinião, 
continua a haver um limite mínimo de 500 habitantes no caso das freguesias rurais, e 
daí ter tido a preocupação em confrontar os novos censos no sentido de apurar a 
realidade das freguesias deste concelho em termos populacionais.  
 
Interveio em seguida o Vogal Artur Lagartinho referindo-se à Lei nº.8/2012, publicada 
no próprio dia de Carnaval e citada pelo Presidente da Câmara, e que iria asfixiar a 
atividade autárquica em muito curto prazo, quanto às regras de pagamento de 
compromissos assumidos, perguntou quais os efeitos práticos que a mesma irá trazer a 
nível local. 
 
À questão colocada, o Presidente da Câmara informou que a lei em causa era 
extremamente técnica, que não era possível explanar mesmo porque não havia tido 
tempo para a estudar ao pormenor e o alcance global das implicações que a mesma 
acarreta. 
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Adiantou que em termos genéricos e de uma maneira simplista a mesma, à partida, tem 
um bom princípio que é obrigar as entidades públicas pagar atempadamente, entanto, 
lembrou que na mesma há um “reverso da medalha” quando obriga, em termos de 
tesouraria, o pagamento por ordem de entrada das faturas e deixar de ter em conta o que 
é fundamental, que é consagrar os vencimentos dos trabalhadores, os protocolados com 
o movimento associativo, o “privilegiar” os fornecedores locais, avaliando as suas 
necessidades financeiras, e que numa questão de sensibilidade em termos de gestão de 
tesouraria a aplicar-se “à letra e da uma forma sega” com esta legislação vai desaparecer 
completamente. 
 
Adiantou que com a aplicação desta legislação, e reafirmando que a mesma é 
demasiadamente técnica, a maioria dos municípios, sem ter em conta os considerados 
em situação de falência técnica, vão ter rotura de tesouraria a curto ou médio prazo, 
chegando mesmo “a partir de Outubro” na sua generalidade a não ter verbas para pagar 
os salários, e lembrou que esta legislação não surge isolada, surge com o Orçamento 
Geral de Estado e continua na lei que estabelece a respetiva execução orçamental. 
 
8º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção por parte do 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 pelo Presidente da Assembleia e pela 1ª. Secretária da 
Mesa, nos termos do artigo 92º. do Decreto-Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
republicada com a Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 


