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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 SETEMBRO DE 
2012. 
 
 
Nº.4/2012 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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 Manuela Revés Florêncio e Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 1ª. e 
2ª. Secretárias da respetiva Mesa, e Filipe Manuel Patrício Mestre, Carlos Alberto 
Soares Ramos, Sónia Isabel Sousa Nascimento, Fernando Martins da Silva, Artur Jorge 
Cordeiro Lagartinho, João Pedro Dias Aurélio, Francisco António Simões Gonçalves, 
Manuel da Conceição Colaço, José Tomé dos Anjos, Rui Luís Silva de Matos, Cândido 
Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho Almeida do Espírito Santo, Fernanda 
Guerreiro dos Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo, Manuel Jacinto Batista 
Tomé e Manuel dos Santos Marques, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de 
se reunirem em sessão ordinária. 
 
Faltou a esta sessão a Srª. Vogal Liliana Cristina Valente António. 
 
Esteve igualmente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. 
Vereadores António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge 
Maria do Nascimento. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, desejando as boas vindas e bom trabalho ao novo vogal, Sr. José Tomé dos 
Anjos, na sequência do pedido de renúncia do Sr. Valdemar Henrique Batista André. De 
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. 
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• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 

 
Ordem do dia 

 
1º. - Apreciação e votação do pedido de ratificação da abertura de procedimentos 
       concursais para a contratação de professores para o ensino do inglês e das 
       atividades lúdico expressivas, para as AEC’s 2012/2013, nos termos do artigo  
       nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 2011. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre 
       Imóveis em 2013. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento de derrama sobre o IRC, em 
       2013. 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 
       2013. 
 
5º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
         municipal. 
 
6º. - Outros assuntos de interesse. 
        - Pedido de ratificação e de concessão de autorizações prévias para futuros  
          compromissos plurianuais a comprometer até final do ano de 2012. 
 
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 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 Carlos Alberto Soares Ramos, Sónia Isabel 
Sousa Nascimento, José Tomé dos Anjos e Rui Luís Silva Matos, por não terem estado 
presentes na sessão em causa. 
 
• Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária da Mesa, Srª. Maria Manuela Florêncio, conhecimento do diverso 
expediente recebido desde a última sessão desta Assembleia, informando que o mesmo 
estava à disposição dos Srs. Vogais para eventual consulta.  
 

• Justificação de falta 
 
No âmbito do expediente, deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento dos pedidos de 
justificação de faltas solicitados pela Srª. Vogal Liliana Cristina Valente António, às 
sessões realizadas nos dias 27 de Abril, 27 de Junho e à presente sessão, pela Srª. Vogal 
Sónia Isabel Sousa Nascimento às sessões realizadas nos dias 27 de Abril e 27 de 
Junho, e pelo Sr. Vogal Rui Luís Silva Matos à sessão realizada no dia 27 de Junho. 
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• Outros assuntos de interesse: 
 
Abriu este ponto da ordem de trabalhos a Srª. Presidente e antes de dar apalavra à 
Assembleia questionou o executivo relativamente a uma eventual tomada de posição 
por parte da Câmara Municipal quanto à extinção de freguesias. 
 
O Sr. Presidente da Câmara começou por informar que esse assunto havia sido 
abordado na última reunião do executivo tendo-se verificado uma posição consensual 
no sentido de sugerir a esta Assembleia Municipal a realização de uma reunião 
extraordinária próxima da data do términus que lei prevê para se pronunciar sobre esta 
matéria e que entretanto fosse criada uma comissão que integrasse os dois partidos com 
representação neste órgão no sentido de elaborar um documento que reunisse o 
consenso de todos e que invocasse inequivocamente o repudio por uma lei que é 
imposta sem atender à especificidade do território e das populações. Adiantou ainda que 
o executivo sugeriu que a mesma sessão extraordinária se realizasse fora da sede do 
concelho e que a mesma tivesse a publicidade suficiente no sentido de envolver o maior 
número de pessoas para além dos eleitos. 
 
Posto isto, a Srª. Presidente colocou o assunto à consideração da Assembleia, tendo o 
Sr. Vogal Filipe Mestre questionado o porquê de não ser decidido neste sessão mas não 
tendo deixado no entanto de entender a intenção de pretender isolar este assunto. 
Reparou o mesmo Vogal que os elementos do PS não repudiam a lei mas sim o seu 
conteúdo e as suas intenções como já manifestaram na moção que apresentaram e foi 
aprovada pela Assembleia Municipal. 
 
Reafirmou que estavam dispostos a elaborar um documento com os elementos da CDU 
pois com as posições por ambos assumidas certamente não será difícil encontrar um 
consenso na elaboração do mesmo. 
 
Não havendo qualquer oposição ao proposto, a Sr. Presidente da Assembleia, face ao 
prazo existente para que este órgão se pronuncie, sugeriu a realização de uma sessão 
extraordinária no próximo dia 12 de Outubro, se possível numa das freguesias do 
concelho e de preferência em nenhuma daquelas que estão em risco de ser extintas, 
nomeadamente em Santa Bárbara de Padrões, uma vez que neste mandato ainda não se 
realizou, naquela localidade, qualquer sessão. 
 
Posto isto, adiantou a Srª. Presidente que a comissão a constituir será suficiente com 2 
elementos de cada força politica, pelo que os eleitos da CDU indicaram a Srª. 1ª. 
Secretária, Maria Manuela Florêncio, e o Sr. Vogal Carlos Ramos, e os eleitos do PS 
informaram que indicariam os seus elementos posteriormente. 
 
Interveio depois a 1ª. Secretária da Mesa, opinando que se havia a intenção de reunir 
nessa sessão extraordinária um maior número de pessoas, o aconselhável seria que a 
mesma se realizasse na sede do concelho por se tratar de um local mais central, apesar 
de não deixar de achar interessante a realização da mesma numa freguesia mais 
pequena. 
 
Apreciado o assunto, o Sr. Vogal Filipe Mestre opinou que se nessa sessão a 
Assembleia votasse pela extinção de alguma das freguesias do concelho, certamente 
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provocaria uma maior participação da pessoas mas assim pensa que o número que irá 
participar será pouco significativo. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho sobre esta questão, opinou que se a sessão se realizar em 
Casével, são as pessoas de lá que comparecem, se for em Santa Bárbara serão as 
pessoas de lá que fazem o mesmo, no entanto, sendo em Castro Verde, questionou se as 
pessoas de Casével e de Santa Bárbara vêm a Castro Verde, (a não ser se lhe facilitarem 
transporte), e daí ser de opinião que devia realizar-se em Santa Bárbara de Padrões. 
 
O Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, Manuel 
Batista, opinou que seria melhor a realização da sessão na sede do concelho, uma vez 
que cada Junta de Freguesia poderá facilitar transporte àqueles que pretendam assistir, e 
assim não envolvia com qualquer das freguesias que estão em vias de extinção. 
 
Apreciado o assunto, verificou-se o consenso da realização da sessão na sede do 
concelho, no Fórum Municipal, com a sugestão aos Srs. Presidentes das Juntas de 
Freguesia no sentido de mobilizarem as pessoas a participar na mesma. 
 
Ainda neste ponto da ordem de trabalho deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, 
tendo o Sr. Vogal João Aurélio colocado o problema das recentes faltas de água na rede 
pública devido a roturas e questionado se foi substituída a respetiva tubagem na travessa 
adjacente à Fábrica Prazeres, quando da realização das obras na mesma artéria. Colocou 
também o mesmo Vogal o facto de ter sido cortado o trânsito na Rua Dr. António 
Francisco Colaço e em todas as ruas confinantes à mesma, situação que foi muito 
desagradável uma vez que originou transtornos significativos às pessoas. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre questionando o motivo da não publicação do 
Boletim Municipal “O Campaniço”. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, confirmou a existência de roturas significativas nestas 
últimas semanas e que tem conduzido a alguma interrupções forçadas no fornecimento 
de água, havendo contudo a preocupação da sua reparação ser feita o mais rápido 
possível. Quanto à interrupção do trânsito nas referidas ruas, informou que o mesmo foi 
provocado por obras de reposição no pavimento na Rua de São Sebastião, devido a 
obras imprevistas na reparação da rede telefónica, e alheia à autarquia, na Rua Dr. 
António Francisco Colaço, e na Rua da Aclamação devido a uma rotura na rede de 
águas, igualmente imprevista. 
 
Quanto à falta de publicação do Campaniço, informou que a mesma não está suspensa 
mas deve-se ao facto de não haver, no momento, pessoal na Autarquia para o elaborar, 
uma vez que as duas pessoas que estavam afetas quer a esta publicação quer a outras, 
terminaram os respetivos contratos e estão a decorrer ainda os concursos para os 
substituírem, uma vez só poderem ser abertos após a saída do mesmo pessoal. 
 
Lembrou ainda, a propósito, que tal tem a ver com as contingências que o Poder Local 
está sujeito, cada vez mais, nomeadamente em restrição de pessoal em determinados 
serviços, e daí achar que é bom que todos tenham a consciência disso, principalmente os 
eleitos. 
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O Sr. Vogal Filipe Mestre opinou a propósito da ausência dessa publicação, que o site 
da Autarquia podia já ter dado uma pequena informação acerca da mesma, o que 
evitaria a pergunta. 
 
Quanto à interrupção de vias por motivo de obras, opinou ainda o mesmo Vogal que 
devia de haver uma informação antes de chegar propriamente ao local a chamar a 
atenção para tal e assim evitava os transtornos que por vezes se verificam. 
 

• Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o Sr. Manuel António Domingos 
desejando as boas vindas ao Sr. Vogal José Tomé, e perguntou quais as “linhas de 
força” apontadas para a realização do Congresso extraordinário da Associação Nacional 
de Municípios, quanto à hipótese de extinção/agregação de municípios, e se a 
organização administrativa do território se limitará apenas à extinção de freguesias. 
 
Em seguida interveio o Sr. José Guerreiro Mestre perguntando quais os motivos da não 
publicação da Agenda Cultural. 
 
Às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara começou por informar que a não 
publicação da Agenda Cultural é pelos mesmos motivos do Campaniço. Quanto ao que 
vai acontecer no Congresso da ANMP afirmou que não era adivinho e por isso 
desconhecia o que irá ser decidido no mesmo, não deixando contudo de desejar que a 
comunicação social dê o devido relevo às conclusões que saírem do mesmo sem que 
com isso abdique da cobertura da manifestação que vai ocorrer no mesmo dia em 
Lisboa. 
 
Adiantou, no entanto, que o que ia ser debatido no Congresso não era só a “Lei dos 
Compromissos” , nem a “Lei da Execução Orçamental”, nem o Orçamento de Estado de 
2012, que afetam as Autarquias com é do conhecimento de todos, em termos financeiros 
e em termos administrativos, mas sim uma outra toda legislação que se fala menos, 
nomeadamente da denominada “Lei dos dirigentes” quando não se trata de um problema 
só ao nível de dirigentes impropriamente apelidada mas sim de um problema de 
reestruturação de serviços, tratando-se por isso, de uma clara ingerência e 
desvirtuamento da autonomia do Poder Local consagrada na Constituição.  
Referiu-se igualmente à “Lei do Sector Empresarial Local”, os apêndices à “Lei dos 
Compromissos e à prática diária dos organismos ditos de tutela, nomeadamente a 
Inspeção Geral de Finanças, do IGAL e de outras, que na prática está a destruir o Poder 
Local, que tem vindo a ser construído após o 25 de Abril. 
 
Adiantou ainda que julga que no Congresso vai ser igualmente abordada a futura lei das 
Finanças Locais, cujas linhas são de uma forma incomportável com a nossa realidade 
sócio económica e politica, assim como a futura Lei Eleitoral. 
 
Criticou também a Associação Nacional de Municípios ao retardar a marcação deste 
congresso extraordinário, agindo de uma forma cúmplice com o Governo e com 
pretextos variados mas que permitiu a publicação de quase toda legislação contra o 
Poder Local, o que em sua opinião irá fazer com que as conclusões saídas do mesmo 
Congresso não tenham resultados práticos, afirmando contudo, que as Autarquias vão 
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para o mesmo com posições muito firmes no sentido de defenderem de facto o Poder 
Local sem contudo deixarem de estar abertas para reformas que não o prejudiquem. 
 
Quanto à extinção de freguesias e de municípios, o Sr. Presidente da Câmara lembrou 
que, desde o principio, houve uma negociação mal feita entre o anterior Governo e a 
dita “Troika” que se esqueceu de explicar o que era de facto a Administração Local, 
uma vez que o nosso País tem um modelo único em termos europeus, e daí terem 
colocado no acordo as autarquias em geral, quanto à sua redução, quando na realidade 
há diferentes autarquias – municípios e freguesias, o que levou numa primeira faze 
falar-se na redução dos municípios e depois da contestação generalizada virou-se para 
as freguesias. 
 
Ordem do dia: 
 
Submetendo, formalmente, a ordem do dia à consideração dos Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Srª. Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
1º. - Apreciação e votação do pedido de ratificação da abertura de procedimentos 
       concursais para a contratação de professores para o ensino do inglês e das 
       atividades lúdico expressivas, para as AEC’s 2012/2013, nos termos do artigo 
       nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 2011. 
 
Submeteu a Srª. Presidente a apreciação da Assembleia o pedido formulado pelo 
executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião de 16 de 
Agosto último, sobre o assunto em título, com fundamento na seguinte informação 
prestada pela Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, e respetiva 
documentação anexa: 
 
“Tendo subjacente a candidatura ao Programa das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico de acordo com o Despacho nº.14460 publicado 
no Diário da República, 2ª série-nº100- de 26 de Maio de 2008, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho nº 8683, publicado no Diário da República, 2ª série-nº122- 
de 28 de Junho de 2011, em que as referidas atividades devem abranger os domínios: 
desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da 
dimensão europeia da educação, nomeadamente: 

- Atividades de Apoio ao Estudo; 
- Ensino do Inglês; 
- Ensino de outras línguas estrangeiras; 
- Atividade Física e Desportiva; 
- Ensino da Música; 
- Atividades Lúdico -Expressivas; 
- Outras atividades que incidam nos domínios identificados. 
 
Considerando que, desde a implementação do referido programa, a autarquia enquanto 
entidade promotora e o Agrupamento de Escolas de Castro Verde enquanto entidade 
parceira, através de acordo de colaboração estabelecido entre as partes, assumem o 
desenvolvimento das AEC, proponho, que à luz do estabelecido no Decreto Lei nº 
212/2009 de 3 de Setembro, se equacione a possibilidade, de ser aberto processo para 
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contratação de pessoal a termo resolutivo certo para o ano letivo de 2012/2013, para os 
seguintes horários: 
Ensino do Inglês A – 19 horas semanais em exercício de funções nas EB1; 
Ensino do Inglês B – 21 horas semanais em exercício de funções nas EB1; 
 

Atividades Lúdico – Expressivas: 
Expressão Musical A –16 horas semanais (11 horas em exercício de funções nas EB1 e 
05 horas em exercício de funções  nas atividades de animação e de apoio à família no 
pré escolar); 
Expressão Musical B – 12 horas semanais (09 horas em exercício de funções nas EB1 
e 03 horas em exercício de funções nas atividades de animação e de apoio à família no 
pré escolar); 
 
Expressão Dramática/Teatro – 15 horas semanais em exercício de funções nas EB1; 
 
Animação/Expressão A e B (2 horários) – 12 horas semanais (04 horas em exercício 
de funções nas EB1 e 08 horas em exercício de funções nas atividades de animação e de 
apoio à família no pré escolar); 
 
Animação/Expressão C – 10 horas semanais (04 horas em exercício de funções nas 
EB1 e 06 horas em exercício de funções nas atividades de animação e de apoio à família 
no pré escolar); 
 
Animação/Expressão D – 10 horas semanais (03 horas em exercício de funções nas 
EB1 e 07 horas em exercício de funções nas atividades de animação e de apoio à família 
no pré escolar); 
 
Para efeitos de contagem de tempo de serviço apenas serão consideradas as horas 
de serviço prestadas nas Escolas Básicas do 1º ciclo. 
 
No âmbito do objeto do contrato, para além das atividades inerentes ao exercício de 
funções enquanto professor das Atividades de Enriquecimento Curricular, os 
trabalhadores a contratar, nas interrupções e no final do 3º período letivo, ficam 
afetos a outras atividades de natureza análoga, a desenvolver pelo Município.  
 
A presente oferta de trabalho decorrerá nos dias 16, 17 e 20 de Agosto de 2012 e será 
publicitada na página da Internet da Câmara Municipal de Castro Verde em www.cm-
castroverde.pt e num jornal de expansão nacional e regional. 
 
Prazo de duração do contrato: O presente contrato terá início após a conclusão do 
procedimento concursal, devendo coincidir com o início do ano letivo 2012/2013 e 
terminará no termo do ano escolar a que respeita. 
 
Local de trabalho – Nas EB1 e J.I. do Concelho de Castro Verde, e outros espaços 
municipais onde se processem as atividades. 
 
Critérios e procedimentos de seleção: Avaliação curricular e entrevista profissional de 
seleção. 
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Considerando que no âmbito da regulamentação em vigor, o processo de seleção para a 
contratação destes técnicos tem como suporte uma aplicação informática (de 
preenchimento obrigatório), cujo acesso deverá ser efetuado através do preenchimento 
do formulário eletrónico disponível na página eletrónica do Sistema Interativo de 
Gestão de Recursos Humanos da Educação em https://sigrhe.dgae.min-edu.pt, sendo 
que têm legitimidade para concorrer ao presente concurso, todos os interessados que 
preencham os requisitos habilitacionais enunciados no Regulamento de acesso ao 
financiamento do programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 
Ensino Básico aprovado pelo Despacho nº 14460, da Ministra de Educação, publicado 
na 2ª série do Diário da República, nº100 de 26 de Maio de 2008, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho nº 8683, publicado no Diário da República, 2ª série-nº.122, 
de 28 de Junho de 2011, nos art.ºs 9º e 18º B, e que, cumulativamente cumpram o 
disposto no Decreto - Lei nº 212/2009 de 3 de Setembro.” 
 
Apreciado o pedido, e não havendo qualquer intervenção, foi o mesmo colocado a 
votação, tendo a Assembleia ratificado, por unanimidade, a abertura de procedimentos 
concursais para a contratação de professores para o ensino do inglês e das atividades 
lúdico expressivas, para as AEC’s 2012/2013, nos termos do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, conforme acima descrito. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal 
       sobre Imóveis em 2013. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o seguinte pedido 
formulado pelo executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada por 
unanimidade, na reunião realizada no dia 12 de Setembro corrente: 
 
“Tendo por base a informação nº. 5, da Secção Financeira da Divisão de Administração 
e Finanças desta Câmara Municipal, que anexo, proponho o seguinte relativamente à 
fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2013: 
 
- aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a decisão para 
que a mesma, nos termos do nº.5 do artigo 112º. do Código do IMI, fixe as seguintes 
taxas: 
 

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

b) Prédios urbanos a que se refere a alínea c) do nº 1 (prédios novos) a taxa 0,3%. 
 
Aberta a discussão deste ponto, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando-se 
concordante com a presente proposta por achá-la o mais equilibrada possível  
 
Não havendo mais intervenções, colocou a Srª. Presidente à votação o pedido acima 
descrito, tendo deliberado, por unanimidade, a sua aprovação. 
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3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento de derrama sobre o IRC, em 
       2013. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o seguinte pedido apresentado 
pelo executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada 
no dia 12 de Setembro corrente: 
 
“A Lei 2/07, de 15 de Janeiro, estabelece no artº. 10º. alínea b) que a derrama constitui 
uma das receitas dos municípios e que o produto da cobrança da mesma, lançada nos 
termos do artº. 14º. 
 
Tendo por base a informação nº.4 da Secção Financeira da Divisão de Administração e 
Finanças desta Câmara Municipal, que anexo, e considerando-se a necessidade de o 
município reforçar a sua capacidade financeira tendo em vista o conjunto de 
investimentos em PPI, particularmente os co-financiados parcialmente pelos fundos 
comunitários. 
 
Proponho, que ao abrigo do disposto no nº.1 do artigo 14º. da referida lei seja lançada 
para o ano de 2013uma derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou superior a 
150.000 €, e a criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios 
inferior a 150.000 €. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a 
mesma, nos termos da alínea f) do nº.2 do artigo 53º. da Lei nº.169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002, se pronuncie.” 
 
Aberta a discussão do presente pedido, interveio em primeiro lugar o Sr. Vogal Filipe 
Mestre manifestando a sua concordância com o mesmo, uma vez que este vai de 
encontro ao que o PS entende sobre o assunto e daí já o ter proposto e sido aceite pela 
maioria do executivo. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho manifestando a sua concordância 
com a fixação de uma taxa diferenciada para empresas mas não concordando contudo 
que a mesma seja de 0% para as empresas que tenham um volume de negócios inferior a 
150.000 €, uma vez que, em sua opinião, pagar impostos faz parte da democracia e daí, 
independentemente do valor, não concordar com esta isenção em que a Autarquia 
prescinde deste imposto no referente a essas empresas, e por isso afirmou que se ia 
abster. 
 
O Sr. Vogal Carlos Ramos manifestou opinião igual à do Sr. Vogal Artur Lagartinho 
por entender que a taxa de 0% não faz sentido, apesar de politicamente parecer muito 
bem, no entanto no ponto de vista ético parece-lhe imoral. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Francisco Gonçalves, afirmando que o proposto 
contempla duas realidades completamente diferentes ou seja a das empresas com um 
volume de negócio superior e inferior a 150.000 €, e daí ser sua opinião que estas 
últimas lutam de certeza com imensas dificuldades para sobreviver, pelo que, dentro 
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desse ponto de vista, acha que faz todo o sentido esta proposta aqui apresentada até 
porque a maior parte delas nem são tributadas. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando de que não se trata de um 
imposto mas sim de uma taxa que é lançada sobre o lucro tributável das empresas que 
por sua vez já pagam impostos ao Estado, nomeadamente IRC, sendo que esta taxa é da 
competência da Autarquia fixá-la consoante o critério que entenda, pelo que, em sua 
opinião, neste caso houve o bom senso em diferenciar aquelas pequenas empresas que 
tem menor volume de negócios, lembrando que poderá ser mais uma achega para atrair 
empresas para além do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento que tem implementado. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho lembrando que lucro e volume de negócios 
são coisas diferentes, pois uma empresa pode ter um volume de negócios de 150.000 € e 
ter um lucro bastante acentuado, se for uma empresa unipessoal, ou uma outra que pode 
ter bastantes empregados e ter um milhão ou dois de volume de negócios e ter prejuízos 
avultados. Adiantou que na prática não havia duas situações pois quem tem 140.000 € e 
quem tem 150.000 € não estão em lados opostos e pode até criar alguma injustiça apesar 
de se tratar apenas de uma taxa de 1,5%, e daí achar que todas as empresas deviam 
pagar este imposto. 
 
Apreciado o assunto, submeteu a Srª. Presidente à votação o pedido formulado pelo 
executivo municipal, tendo a Assembleia deliberado, por maioria, com 16 votos a favor, 
1 voto contra do Sr. Vogal Carlos Ramos, e duas abstenções dos Srs. Vogais Artur 
Lagartinho e Antónia Espirito Santo. 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS,  
       em 2013. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o seguinte pedido 
formulado pelo executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada no dia 12 
de Setembro corrente: 
 
“A Lei 2/07, de 15 de Janeiro, estabelece no artº. 20º. nº. 1 que os Municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicilio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do 
ano imediatamente anterior. 
 
Tendo por base a informação nº.06 da Secção Financeira da Divisão de Administração e 
Finanças desta Câmara Municipal, que anexo, proponho que ao abrigo do referido artigo 
seja fixada para o ano de 2013, a taxa de 5%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a 
mesma, nos termos da alínea f) do nº.2 do artigo 53º. da Lei nº.169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002, se pronuncie.” 
 
Aberta a discussão do assunto, interveio o Sr. Vogal Francisco Gonçalves 
manifestando-se surpreendido ao ver, mais uma vez, a repetição desta proposta pois em 
sua opinião parece-lhe ser mais um roubo que está a ser feito aos agregados familiares 
pela via fiscal, onde esta Câmara Municipal tem legalmente e legitimamente direito a 
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uma comparticipação de 5% desse roubo, como também tem a legitimidade para dizer 
não e opte por pedir à Assembleia essa mesma taxa máxima. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que esta Câmara Municipal, por via da derrama, já recebe 
uma verba significativa correspondente possivelmente a 1.000 € por cada agregado 
familiar, pelo que podia abdicar desta taxa máxima. 
 
Frisou que sinceramente não percebia esta proposta aqui apresentada, no sentido de 
autorizar o executivo municipal a ficar com 5% dos impostos que são pagos pelos seus 
munícipes. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Manuel Colaço manifestando-se de acordo com o que 
aqui é proposto, uma vez que o dinheiro a arrecadar vai ser aplicado em obras que vão 
beneficiar as populações do concelho. 
 
Usou da palavra depois o Sr. Vogal Francisco Gonçalves lembrando que uma parte dos 
impostos que são cobrados a todos os munícipes deste concelho reverte a favor da 
Autarquia, por via de transferência do Estado, mas o que estava em causa é que a 
Câmara Municipal, para além dessas transferências normais, pode ficar com uma parte 
do IRS que é cobrado aos mesmos munícipes ou pode decidir pelo não, assim, em sua 
opinião a Autarquia, como pretende fazê-lo, está a aumentar ainda mais a carga fiscal já 
existente, o que face às dificuldades económicas que os mesmos agregados familiares 
têm, ainda piora mais a situação. Reafirmou ainda o mesmo Vogal que perante a 
situação, senão desafogada, pelo menos não comprometida, face às receitas que tem por 
via da derrama, e mais uma vez achou que não faz sentido esta proposta. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho afirmando que o montante que estava em 
causa era baixo e fazer um desconto de 2,5% como é proposto pelo PS não era por aí 
que se resolvia o problema. 
 
Adiantou que tinha conhecimento de concelhos que prescindiram dessa taxa e não era 
por isso que têm mais população, e ao retirar apenas uma vigésima parte desse imposto 
dá entender que quem é o ladrão é quem fica com esta parte. Referiu ainda o mesmo 
Vogal o facto de todos os Vogais aqui presentes estarem a receber senhas de presença e 
que podiam abdicar das mesmas a favor de instituição social ou pessoa necessitada, o 
que seria mais vantajoso do que este desconto de 2,5% aqui proposto. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que se todos os aqui presentes defendem as autarquias e o 
poder local democrático, em que é reconhecido que o dinheiro aplicado pelas autarquias 
é melhor investido do que na administração central, não lhe parece ético estar a 
defender essa redução a não ser que se vivesse “no paraíso” onde não se pagam 
impostos. Defende sim que fazia mais sentido uma redução de impostos a nível do 
estado central e não apenas ao nível das autarquias. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Francisco Gonçalves, afirmando que não defendia que 
não se paguem impostos mas sim afirmado que a carga fiscal que incide atualmente 
sobre os salários e sobre os rendimentos das famílias era um roubo. Carga essa que tem 
vindo a aumentar ao longo dos anos o que certamente também tem tido repercussões na 
comparticipação financeira que a Câmara Municipal tem. 
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Afirmou ainda que concordava completamente com o proferido pelo Sr. Vogal Artur 
Lagartinho quanto ao facto de não ser através da redução de impostos, pois o que atrai 
as pessoas é quando há postos de trabalho. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos opinando que um dos deveres principais da 
cidadania é justamente pagar impostos em prol do bem coletivo, e por isso, prefere 
saber que, neste caso, 5% do que tem que pagar ao Estado reverta diretamente para este 
Município enquanto aos restantes 95% não sabe, podendo ser para cobrir resgastes 
bancários ou juros aos a giotas internacionais que andam especulando com a economia 
portuguesa. 
 
Adiantou que este estrangulamento fiscal tem a ver com a situação económica do País 
resultante da que os diferentes governos foram deixando, e que em vez de cobrar a 
quem deviam optam para “aqueles que trabalham e que não podem fugir”, e daí 
reafirmar se não pode se escusar prefere que os 5% do seu IRS fique neste concelho 
uma vez que pode constatar minimamente onde o mesmo é aplicado. 
 
Interveio ainda o Sr. Francisco Gonçalves opinando o que estava em causa era caber aos 
cidadãos poder decidir ou não quanto à sua participação a entregar ao Município por 
conta do IRS, de forma voluntária e não desta forma imposta. 
 
O Sr. Vogal Rui Matos, a propósito, ripostou perguntando porque é que o Sr. Primeiro-
Ministro Passos Coelho não fazia proposta por forma a que os cidadãos possam decidir 
quanto à sua participação nos impostos de forma voluntária. 
 
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que, sobre este assunto, 
começou por frisar que a intervenção do Sr. Vogal Carlos Ramos foi “magistral e 
resumiu toda a argumentação de uma forma muito clara o roubo que está a ser feito por 
este Governo que mais não está fazer do que refinar politicas do anterior.”  
 
Adiantou que não partilhava da opção da “caridadezinha”, que nunca havia dado 
qualquer esmola e que esperava não vir a dar, mas podia sim fazê-lo ao nível do apoio 
social, em termos individuais, e concluiu afirmando que fazia de conta que não tinha 
ouvido terem-lhe chamado de “ladrão ou cúmplice de roubo”. 
 
O Sr. Vogal Francisco Gonçalves, afirmou, a propósito, que não percebia em que parte 
da sua intervenção o Sr. Presidente da Câmara havia entendido que lhe havia apelidado 
de cúmplice, pois o que havia afirmado é que a carga fiscal que estão sujeitos os 
rendimentos dos agregados familiares neste País assume foro de roubo, e relembrou que 
também havia dito que legalmente e legitimamente a Câmara Municipal de Castro 
Verde recebia 5% desse roubo, e daí concluir que de forma alguma estava a apelida-lo 
de cúmplice, uma vez que não fez essa lei e nem sequer a aprovou. 
 
Apreciado o pedido formulado pelo executivo municipal, foi o mesmo submetido a 
votação, tendo a Assembleia deliberado, por maioria, com 13 votos favoráveis e 6 votos 
contra dos eleitos dos Srs. Vogais do Partido Socialista. 
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5º. - 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 21 de Junho a 21 de Setembro corrente, não se tendo verificado qualquer 
intervenção sobre este assunto. 
 
Interveio no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos o Sr. Vogal Filipe Mestre 
alertando para um outro pequeno erro ortográfico que constata na informação da 
atividade enviada e que, apesar de não serem muito importantes, deviam ser acautelados 
antecipadamente, tendo o Sr. Presidente da Câmara pedido desculpas sobre o ocorrido.  
 
6º. - Outros assuntos de interesse. 
        - Pedido de ratificação e de concessão de autorizações prévias para futuros 
          compromissos plurianuais a comprometer até final do ano de 2012: 
 
Abriu a Srª. Presidente este ponto da ordem de trabalhos com o pedido da ratificação e 
de concessão de autorizações prévias para futuros compromissos plurianuais a 
comprometer até final do ano de 2012, na sequência da seguinte proposta formulada 
pelo Sr. Presidente da Câmara, enviada através do ofício nº. 2259, de 20 do corrente 
mês e que constitui anexo à presente ata: 
 
“A assunção de compromissos plurianuais a realizar na administração local está sujeita 
a autorização prévia da Assembleia Municipal, cf. dispõe o art.º 6º/1-c) da Lei 
nº.8/2012, de 21 de Fevereiro; 
 
A autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais da competência do 
órgão deliberativo, poderá ser dada aquando da aprovação dos documentos previsionais, 
opções do plano e orçamento, isto pf. do vertido no art.º 12º do Decreto-Lei nº~. 
127/2012, de 21 de junho, adiante designado por LCPA; 
 
Quando saiu o diploma da LCPA, já os documentos previsionais para 2012 estavam em 
execução; 
 
Há compromissos assumidos em 2012, na sequência de novos contratos e renovações de 
outros, que vão continuar no ano 2013, e que não foram ainda sujeitos a autorização 
prévia da Assembleia Municipal; 
 
Naturalmente que admitindo o legislador que a autorização prévia para assunção de 
compromissos seja proferida quando são aprovados os documentos previsionais do 
Município, estamos a falar de uma autorização prévia genérica; 
 
Assim, para que possamos colmatar a falta de autorização prévia para o ano de 2012, 
em vários compromissos plurianuais já assumidos, proponho a essa Assembleia 
Municipal: 
 
1º. - A ratificação das autorizações prévias em falta por parte da Assembleia e 
constantes do doc.º. Anexo I; 
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2º. - A autorização genérica de autorizações prévias, para futuros compromissos 
plurianuais a comprometer até ao final do ano de 2012, que serão presentes à posterior 
numa listagem a apresentar a esse Órgão, mais concretamente na última Assembleia 
ordinária do ano em curso.” 
 
Antes de colocar o assunto à com sideração da Assembleia, a Srª. Presidente perguntou 
ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia acrescentar alguma explicação ao presente 
pedido, pelo que o mesmo adiantou este assunto resulta de uma determinada leitura que 
é feita da “Lei dos Compromissos” e que assim o obriga, que pessoalmente não 
partilhava mas, na dúvida, seguia a opinião dos serviços municipais. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Vogal Filipe Mestre opinando que sobre este 
assunto a Assembleia não devia pronunciar-se, a não ser o dar um eventual parecer, uma 
vez que a Câmara Municipal tem competência para ajustar esses contratos, e então 
tratando-se de uma obrigação e a ser votado devia ser agendado previamente e previsto 
na respetiva ordem de trabalhos. 
 
Referiu ainda que se trata de concursos já iniciados há dois e mais anos, e outros agora, 
por ajuste direto, em que algum dos interessados até podiam vir à Assembleia para se 
pronunciar sobre o mesmo. Afirmou que como o assunto não foi agendado e nem dado 
conhecimento aos cidadãos tal não podia acontecer, apesar dos valores em causa não 
justificarem uma grande discussão, concluiu. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia informou que se tratava de um assunto cuja apreciação 
foi solicitada pelo executivo municipal posteriormente à publicitação da ordem de 
trabalhos, e dai não ter sido inserido na mesma, e que não estava em causa a questão 
levantada pelo Sr. Vogal Filipe Mestre quanto à eventual pronúncia dos interessados 
nesta Assembleia, quanto aos concursos, mas sim a dúvida quanto à necessidade deste 
órgão se pronunciar perante a legislação em vigor. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que o período de reclamações em qualquer 
concurso ocorre nos sítios e períodos certos, e o órgão onde pode haver recurso é, numa 
primeira fase, na Câmara Municipal, e voltou a referir que o que estava em causa é que 
através da “Lei dos Compromissos”, para além de outras medidas inspetivas, foi 
introduzida a necessidade de autorização prévia de que determinados tipos de concursos 
ou procedimentos concursais passem pela Assembleia, mas que no seu entender “é uma 
completa aberração”, uma vez que este órgão deliberativo o que tem que aprovar é o 
Plano de Atividades e Orçamento, sendo da responsabilidade do órgão executivo 
encontrar os meios para concretizar os mesmos documentos, cabendo à Assembleia a 
respetiva fiscalização quanto ao respetivo grau de execução dos mesmos, 
nomeadamente através da Conta de Gerência. 
 
Voltou o Sr. Presidente da Câmara a reafirmar que estava em completo desacordo com a 
leitura que é feita desta lei e que, em sua opinião, é exequível mesmo naquelas situações 
de autarquias que estão em boa situação financeira relativa, para além de que tem 
determinadas “normazinhas” que são “perfeitas aberrações”, tanto violadoras da 
autonomia e dos órgãos executivo e deliberativo, como paralisadoras do funcionamento 
normal dos serviços. 
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Adiantou que não só esta lei dos compromissos mas também toda a outra legislação que 
prevê a responsabilidade criminal sancionatória dos eleitos e dos funcionários, o que, 
por isso, achava perfeitamente legitimo e compreendia que os funcionários, na 
generalidade se corte e que faça todas as leituras restritivas da lei e mesmo que não 
tenha a intenção do boicote, na prática produzem informações e documentos que são 
inibidores de uma atividade normal, e por isso, na dúvida e para conforto informou que 
ia seguindo tais atitudes e informações do funcionamento desde que não paralisem a 
atividade que ele entenda mais correta, vai subscrever e dar continuidade a coisas como 
esta. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que da análise do pedido não 
percebia a razão do mesmo uma vez que a grande maioria dos contratos e ajustes diretos 
reportam-se e iniciaram-se em anos anteriores. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que o que estava em causa não era a aprovação ou 
ratificação dos contratos mas sim autorizar a despesas destes concursos que se iniciaram 
anteriormente e que vão ter enquanto mantiveram a sua vigência, o que segundo a lei 
dos compromissos obriga uma autorização prévia por parte da Assembleia Municipal. 
 
Apreciado o assunto, submeteu-o a Srª. Presidente a votação, tendo a Assembleia 
aprovado, por maioria com 14 votos favoráveis e 5 abstenções, o pedido formulado pelo 
executivo municipal. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, deu a Srª. Presidente a palavra à 
Assembleia tendo o Sr. Vogal Artur Lagartinho questionado o executivo quanto às 
alterações que estão a ser introduzidas nas ruas adjacentes à Rua “da Fábrica”, em 
Castro Verde. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, confirmou que a alteração em causa é de que a Rua “da 
Fábrica” passa apenas a ter trânsito no sentido norte-sul, a Rua de São Sebastião 
continua a ter os dois sentidos de trânsito entre o Largo de São Sebastião e a Rua do 
Santo, e apenas trânsito no sentido sul - norte no troço entre a referida Rua do Santo e a 
Rua do Poço. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho quanto às alterações em causa, confirmou que de facto a 
Rua “da Fábrica” era uma situação complicada com os dois sentidos de trânsito e que, 
por isso, faz todo o sentido a alteração verificada, enquanto, em sua opinião, a alteração 
na Rua de São Sebastião irá criar dificuldades acrescidas, com apenas um  sentido em 
determinado troço,  e daí sugerir que a situação fosse ponderada uma vez que se trata de 
um acesso importante para quem queira ir para a parte sul da vila. 
 
7º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o Sr. Manuel António Domingos que 
colocou as seguintes questões: 
 
- Quanto ao cumprimento da “Lei dos Compromissos” opinou que pode não se 
concordar com a mesma mas tinha que se lhe dar cumprimento, uma vez que, a falta 
desse, a responsabilidade recai no próprio Presidente da Câmara, podendo mesmo 
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responder em termos pessoais, e daí achar que deve dar cumprimento ao que os serviços 
indicam, ficando assim também estes salvaguardados. 
 
- Referiu-se ainda o mesmo cidadão ao portal “a base” o qual tem como finalidade 
divulgar toda a contratação pública, quer através de concursos públicos ou ajustes 
diretos, aproximando as instituições do cidadão na medida em que estimula a 
observação e o conhecimento da despesa pública efetuada. Acrescentou, contudo, como 
pessoa interessado tem detetado, por vezes, informação que não estava devidamente 
introduzida, apesar de já ter chamado a atenção aqui nos serviços, nomeadamente num 
determinado contrato de prestação de serviços na área da informática em que há dúvidas 
quanto ao valor do mesmo, se é mensal ou anual, assim como num outro concurso 
público para aquisição de serviços de motoniveladora e de remoção de terras em que 
também é confuso quanto ao valor do mesmo. 
 
- Concluiu ainda que, em relação às outras matérias tratadas nesta Assembleia, não tinha 
mais nada a acrescentar mas achar que, como o Governo criou uma comissão de 
coordenação da coligação, também fazia sentido os partidos políticos se coordenarem a 
nível nacional, pois evitada que, por exemplo, argumentos aqui utilizados pela CDU em 
defesa de determinadas propostas serem precisamente de ataque noutros sítios onde a 
mesma força politica não é poder, o que, em sua opinião, em termos de coerência 
nacional e da maneira como os cidadãos são tratados “é uma tristeza” e que leva as 
pessoas a desacreditar nos políticos. 
 
Quanto às dúvidas levantadas por este cidadão o Sr. Presidente das Câmara informou 
que não tinha resposta para lhe dar imediatamente mas sim na hora normal de 
expediente. 
 
Interveio depois o Sr. António Francisco Baião opinando que nos trabalhos desta 
Assembleia Municipal devia de comparecer mais munícipes e assim poder pressionar a 
Câmara Municipal quanto à fixação das taxas do IRS, e quanto ao denominado roubo ou 
meio roubo não concordava com qualquer deles e gostava de pessoalmente poder ficar 
com esse desconto, pois não se trata de um esmola que a Autarquia dá mas sim um 
direito que tinha, uma vez que tem toda a folga para poder dar esse imposto a todos os 
munícipes face às receitas que recebe relativas à derrama proveniente da Somincor, e 
dai achar que a taxa devia ser zero. 
 
Questionando se a Câmara Municipal tem assim tanta falta desses 5%  podia abdicar de 
várias coisas, e dando o exemplo do proferido pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Caldas da Rainha quanto ao não ter motorista, nem secretárias de apoio pessoal, opinou 
que esta Autarquia podia reduzir, por exemplo um dos vereadores a tempo inteiro, a 
nível os deputados também ser reduzidos, e “não estarmos da desgraça que estamos com 
tanta gente a ganhar dinheiro em que todos temos de pagar”. 
 
Referiu-se ainda o mesmo cidadão à “lei das autarquias” que prevê a extinção de 
freguesias, como vereadores, como chefes de divisão, achando que a mesma tem toda a 
sua lógica pois, em sua opinião, todos políticos deviam ter a sua profissão e não apenas 
estar agarrados à política sem terem mais nada, não deviam de ter reformas como nas 
Autarquias já o têm, após terem feito 3 ou 4 mandatos, decisões essas feitas 
politicamente feitas uns para os outros, e daí achar que era isso que se devia combater. 
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Lembrou ainda que se não tivesse havido um “Mouzinho da Silveira” ainda teríamos o 
“Presidente da Câmara de Entradas” e de tantos outros. Lamentou sim o facto de as 
pessoas terem que fugir, por exemplo de Casével e outros locais, para outras regiões, e 
deixar desertificado o interior do País. 
 
Opinou que não gostava ver a extinção da freguesia de Casével mas se tal tiver que ser 
compreendia e que são os atuais “Mouzinhos da Silveira” que tem que fazer essa 
reforma no País e gerir os dinheiros públicos perante o que se torna necessário.  
 
Questionou ainda o mesmo cidadão quanto à forma como vai ficar a circulação de 
viaturas na Rua 5 de Outubro, paralela à denominada “Rua da Fábrica, uma vez que a 
mesma atualmente tem trânsito nos dois sentidos o que, perante a largura da mesma e 
com o estacionamento habitual que ali se verifica torna-se complicado fazê-lo e por isso 
em sua opinião devia optar-se por não permitir o estacionamento na mesma rua e 
utilizá-la com alternativa à rua paralela no sentido ascende  
 
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. 
 
 
 
 


