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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 
2013. 
 
 
Nº.1/2013 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, na vila de Castro 
Verde e Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria 
Fernanda Coelho do 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 de Sousa Nascimento, Fernando Martins da Silva, Artur Jorge 
Cordeiro Lagartinho, João Pedro Dias Aurélio, Francisco António Simões Gonçalves, 
Manuel da Conceição Colaço, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Rui Luís Silva de 
Matos, Cândido Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho Almeida do Espírito Santo, 
Fernanda Guerreiro dos Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo, Manuel Jacinto 
Batista Tomé e Manuel dos Santos Marques, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a 
fim de se reunirem em sessão ordinária. 
 
Faltou a esta sessão o Sr. Vogal José Tomé dos Anjos. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão e em seguida procedeu à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia: 
 
- Aprovação 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 do pedido de renovação da deliberação da Assembleia 
        Municipal para a conclusão de procedimentos concursais. 
 
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 Srs. Vogais, dispensou a Srª. 
Presidente a leitura da ata da sessão anterior, e colocou-a à apreciação.  
 
Não havendo quaisquer propostas de alteração, submeteu-a à votação, tendo a mesma 
sido aprovada, por maioria, com a abstenção da Srª. Vogal Sónia Isabel Sousa 
Nascimento por não ter estado presente na mesma sessão. 
 
Não participaram na votação os Srs. Vogais Francisco António Simões Gonçalves e 
Carlos Alberto Soares Ramos, em virtude de não estarem ainda presentes. 
 

• 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 Sónia Isabel Sousa Nascimento 
Gonçalves às sessões realizadas nos dias 12 de Outubro e 20 de Dezembro do ano findo, 
e aceites pela Mesa da Assembleia. 
 

• Outros assuntos de interesse: 
 

Aberto este ponto da ordem de trabalhos apresentou a Srª. Presidente da Assembleia, a 
seguinte proposta de moção, subscrita pelos Srs. Vogais da CDU, Manuel Batista, 
Fernanda Felício e Manuel Colaço, tendo sido entregue cópia da mesma a todos os vogais 
e em seguida feita a sua leitura: 

“Moção 

Sobre a proposta de alteração da Lei das Finanças Locais 

Considerando que a Constituição da República Portuguesa consagra, designadamente que 
“o regime das finanças locais visará a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e 
pelas autarquias e a necessária correção das desigualdades”, o que ficou registado na 
primeira Lei das Finanças Locais – Lei 1/79, que correspondeu a um importante progresso 
na autonomia financeira das autarquias, seja quanto ao montante global da receita, seja no 
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estabelecimento de critérios objetivos da sua distribuição pelos municípios e na 
simplificação do processo de transferência, seja da proibição da existência de quaisquer 
formas de subsídio ou comparticipação, combatendo a distribuição discricionária e só para 
alguns; 

Considerando que, desde 2010, se entrou numa nova fase de total arbitrariedade e violação 
do regime de finanças locais, usando como pretextos a “redução do défice” e o dito 
“memorando de entendimento” entre as troikas nacional e estrangeira, o que conduziu a 
novas reduções nas transferências para as autarquias locais (em 2010 foram reduzidas, a 
meio do ano, em 100 milhões de euros nas verbas inscritas no Orçamento de Estado para 
esse ano; em 2011 em 245 milhões de euros – menos 227 milhões de euros para os 
municípios e menos 18 milhões para as freguesias; em 2012 e 2013 novas reduções 
correspondentes a 0,1% do PIB, o que fará com que, em 2013, haja menos 480 milhões de 
euros inscritos no OE relativamente a 2010); 

Considerando que está já agendada na Assembleia da República uma nova proposta de lei 
para alterar a Lei das Finanças Locais, a qual pretende a total liquidação da autonomia 
financeira das autarquias locais: 

A Assembleia Municipal de Castro Verde reunida em 27 de Fevereiro de 2013 delibera: 

Pronunciar-se contra a nova Proposta de Lei das Finanças Locais recentemente apresentada 
na Assembleia da República, por ser um verdadeiro atentado à autonomia das autarquias 
locais; 

Apelar aos deputados de todos os Grupos Parlamentares que defendam o Poder Local 
Democrático e a autonomia financeira das autarquias, rejeitando esta proposta de lei 
quando for votada na Assembleia da República; 

Divulgar e denunciar publicamente o grave conteúdo desta proposta de lei e o perigo que 
representa para as autarquias locais, que ficariam com mais dificuldades de responder aos 
problemas das populações, sem os adequados meios financeiros. 

Pel'A CDU, (seguem-se as três assinaturas dos subscritores referidos no inicio) 

Enviar ao Presidente da República, à Presidente e aos Grupos Parlamentares na AR, ao 
Governo, à ANMP e ANAFRE e à Comunicação Social” 
 
Submetida a proposta à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Manuel 
Colaço afirmando que a mesma vem na sequência de mais uma tragédia que este 
Governo tem imposto aos Municípios e que assim se veem aflitos para resolver os 
problemas das suas populações e daí achar que a “nossa voz desse ser ouvida.”  
 
Não havendo mais intervenções, submeteu a Srª. Presidente à votação a proposta de 
moção acima referida, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com 14 votos 
favoráveis dos eleitos da CDU e 5 abstenções dos eleitos do PS. 
 
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, deu a Srª. Presidente a palavra aos Srs. Vogais 
não se tendo, contudo, verificado qualquer intervenção. 
 

• Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção por parte do público presente. 
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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 renovação da deliberação da Assembleia 
        Municipal para a conclusão de procedimentos concursais: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o pedido solicitado pelo 
executivo municipal para que este órgão deliberativo renove a sua deliberação tomada, na 
sessão realizada no dia 27 de Junho de 2012, ao abrigo do disposto no artigo 46º. da Lei 
nº.64-B/2011, de 30 de Dezembro, para a abertura de vários procedimentos concursais, 
entre os quais três (Técnico Superior de Comunicação Social, Técnico Superior de 
Design e Técnico Superior Engenheiro Civil) que ainda não se encontram concluídos, 
face ao elevado número de candidatos, conforme informação nº.105/13 da Secção de 
Recursos Humanos. 
 
Posto isto e não tendo o Sr. Presidente prestado qualquer informação adicional ao 
presente pedido, deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, tendo o Sr. Vogal Filipe 
Mestre manifestado a sua estranheza pelo facto de se ter deixado ultrapassar o prazo de 
seis meses e daí questionar quais os motivos que levaram a ultrapassar esse mesmo prazo 
sem que tenham sido concluídos os referidos procedimentos concursais e daí a 
Assembleia ter que renovar a deliberação tomada. 
 
O Sr. Presidente da Câmara disse que considera a informação contida nos documentos 
que acompanham este pedido como suficiente pelo que entendeu não necessitar adiantar 
qualquer outro tipo de informação adicional. 
 
Não havendo mais intervenções, foi o pedido em apreciação submetido a votação, tendo a 
Assembleia deliberado, por maioria, com 14 votos favoráveis dos Vogais da CDU e 5 
abstenções dos Vogais do PS, aprová-lo. 
 
2º. - 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 17 de Dezembro de 2012 a 20 de Fevereiro corrente. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. João Dias Aurélio, perguntando se existem 
novos projetos bem encaminhados, para este concelho, no âmbito da atividade do 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que há algumas manifestações no interesse na 
instalação de atividades empresariais, não sendo contudo muito animador o tipo de 
interesses que têm surgido, em sua opinião, da mesma forma que se verifica a nível 
nacional. Adiantou contudo que a Autarquia continua a trabalhar no sentido de procurar 
atrair algum investimento e, sobretudo, incutir ao número cada vez maior de 
desempregados existentes no concelho, com alguma razoável formação profissional, 
ideias e percursos para se lançarem numa atividade empresarial. 
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Afirmou que, em termos de concretização nestes últimos meses foram concretizados dois 
empreendimentos de turismo em espaço rural, o que, em sua opinião, pode tratar-se de 
uma abertura nesse setor. 
 
3º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de 
Entradas, António Jerónimo, que questionou o executivo acerca de alguma informação 
por parte da Direção Regional de Educação sobre o encerramento das escolas do 1º. ciclo 
do ensino básico no próximo ano letivo, nomeadamente aquelas que se mantiveram 
abertas a titulo excecional. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que não havia qualquer informação para além de 
que a Direção Regional de Educação tinha sido extinta, passando aqueles serviços a ter 
uma nova designação. 
 
Adiantou contudo que o assunto ainda não foi abordado, quer oficial, quer oficiosamente, 
mas atendendo à prática usada pelo atual governo, quer nesta área, quer noutras, será para 
concretizar, no próximo ano letivo, o encerramento das escolas de Entradas, Casével e 
São Marcos da Ataboeira, que no corrente ano letivo se mantiveram em funcionamento a 
título excecional. Afirmou, contudo, que devemos estar atentos a esta situação para 
defendermos, pelo menos, a manutenção das escolas de Entradas e de Casével que têm 
ainda um número efetivo de alunos significativo, enquanto no caso da escola de São 
Marcos da Ataboeira os argumentos são mais débeis para sustentar a sua manutenção. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho questionando o executivo se tinha alguma 
informação acerca do impasse existente quanto à conclusão das obras no IP2 entre Castro 
Verde e Beja, assim como se havia alguma prespectiva quanto à conservação da via 
paralela ao mesmo IP, uma vez que a mesma se mantém afeta às Estradas de Portugal. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que as informações oficiais que tinha eram 
exatamente as mesmas de que dera conhecimento na última sessão desta Assembleia 
Municipal e que são do domínio público. 
 
Adiantou que um grupo de municípios integrados na AMBAAL tem desenvolvido um 
conjunto de iniciativas no sentido de pressionar o Governo a tomar outra atitude que não 
a de renegociar a parceria publico/privada que o anterior Governo tinha feito com o 
consórcio referente às Estradas da Planície, não tendo conhecimento de mais informação 
desde o mês de Outubro do ano transato. 
 
Confirmou que, de facto, foram retirados materiais de obra depositados nos estaleiros 
existentes nas imediações de Entradas, neste concelho, e afirmou que todas as iniciativas 
tomadas ao nível da AMBAAL se tem relevado, até agora, infrutíferas, a não ser o 
anúncio de uma deslocação, no próximo dia 5 de Março, da Comissão de Economia e 
Obras Públicas da Assembleia da República ao distrito de Beja a alguns concelhos do 
litoral para abordarem vários assuntos da área da sua influência relacionadas com o IP8 e 
o IP2, onde as autarquias poderão manifestar as suas preocupações, nomeadamente 
quanto ao inúmero de acidentes que se têm constatado decorrentes da interrupção das 
obras, ou da falta delas em determinados troços entre Beja e Vidigueira, com perdas de 
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vida, mas que, felizmente, não têm, até agora, ocorrido no troço entre Castro Verde e 
Beja. 
 
Lembrou da existência de alguns pontos críticos, principalmente quando chove, nos 
desvios de Albernoa e na Trindade, para além dos desníveis acentuados existentes entre 
os pisos das zonas já pavimentadas com tapete novo e das zonas com alcatrão velho, 
apesar da Direção de Estradas já ter sido questionada sobre o que pretende fazer nestes 
pontos críticos, independentemente do restante, para evitar que a mesma estrada se torne 
intransitável em alguns troços, se o inverno for rigoroso. 
 
Quanto à estrada paralela existente afirmou que a Autarquia não tinha qualquer intenção 
de a receber, mesmo que seja essa a intenção das Estradas de Portugal, uma vez que tal 
jurisdição lhes pertence e daí ser sua responsabilidade a respetiva manutenção, para além 
de que, na área deste concelho, a mesma via tem duas importantes obras de arte a intervir 
e para as quais a Autarquia não tem capacidade financeira. 
 
No seguimento da sua intervenção, o Sr. Vogal Artur Lagartinho lembrou que nos 
referidos pontos críticos existentes no IP2 têm havido vários acidentes conforme se pode 
constatar nesses mesmos locais com a destruição da sinalização deficiente existente, 
embora felizmente não tenham havido perdas humanas. 
 
Em seguida, o mesmo Vogal, questionou o executivo como está a decorrer a circulação 
viária na Rua da Fábrica e na Rua de São Sebastião, em Castro Verde, resultante da 
alteração viária recentemente posta em prática naquela zona, e se a mesma é para manter. 
 
Respondendo a esta questão, o Sr. Vereador António João Colaço afirmou que a alteração 
viária em causa se mantém, de alguma forma, ainda em fase experimental, tendo apenas 
alguns residentes manifestado a sua opinião sobre a mesma e que, por isso, vai haver 
algumas correções, conforme descreveu, sendo contudo sua opinião que a experiência 
tem decorrido de forma positiva 
 
Perguntou ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho se foi equacionada a hipótese da Rua 5 de 
Outubro ter o sentido de trânsito descendente e a Rua “da Fábrica” ter sentido ascendente, 
reparando, contudo, que tal implicaria a existência de dois cruzamentos de trânsito - um 
no Largo Vítor Prazeres e o outro na outra rua, tendo, em consequência dessa observação 
feita uma análise das implicações já existentes na alteração viária nesta zona e nas suas 
imediações, bem como as que podiam daí advir. 
 
Em seguida interveio a 1ª. Secretária e Presidente da Junta de Freguesia de Castro Verde, 
Maria Manuela Florêncio, informando a Assembleia que as atuais Juntas de Freguesia de 
Castro Verde e de Casével, por força da legislação decorrente da reorganização 
administrativa, deixarão de existir como tal, e pelo facto de não se conformarem de forma 
nenhuma com a situação daí decorrente, não se resignaram e não baixaram os braços, 
pelo que, juntamente com a Câmara Municipal, vão avançar com uma providência 
cautelar contra tal decisão, tendo para o efeito já sido contratado esse mesmo serviço 
junto de advogado. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre, enquanto representante do Partido Socialista 
em Castro Verde, informando que haviam divulgado uma nota de imprensa afirmando 
prestar todo o apoio às duas Juntas de Freguesia no sentido de apresentarem essa mesma 
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providência cautelar, pelo que afirmou congratular-se com tal decisão e que podiam 
contar, nesse sentido, com o seu Grupo Parlamentar nesta Assembleia. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que tal decisão vem também na sequência do que 
foi decidido nesta Assembleia, pelo que a Câmara se disponibilizou a apoiar no sentido 
de interpor uma providência cautelar, numa primeira análise, contra a Assembleia da 
República, e paradoxalmente, numa segunda fase, contra a Câmara Municipal se a mesma 
for obrigada a tomar as providências administrativas relativamente ao recenseamento da 
“nova freguesia”. 
 
Congratulou-se o Sr. Presidente da Câmara quanto à disponibilidade do Partido Socialista 
ao partilhar esta preocupação nestas lutas para que ainda se consiga manter as duas 
Freguesias no próximo mandato. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho alertando para o incómodo que a sirene dos 
Bombeiros Voluntários locais apresenta, principalmente no período de noite, quando dá o 
alarme de determinada ocorrência urgente, pois o seu toque forte alarma as pessoas, 
sendo sua opinião que presentemente há outros meios mais eficazes, nomeadamente 
através do telemóvel, para chamar os bombeiros a atuar sem que seja necessário despertar 
toda a população, pelo que sugeriu uma alternativa à chamada dos bombeiros, sem a 
utilização da sirene, podendo a Autarquia através da Proteção Civil alertar nesse sentido. 
 
Frisou que não se tratava de qualquer crítica ao excelente trabalho dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde mas de facto o toque da sua sirene no período de noite 
alarma muito mais a população, tendo tido conhecimento que há poucos dias quando 
ocorreu um acidente houve pessoas que não dormiram mais durante essa noite, dado o 
alarme social que criou. Opinou o mesmo Vogal que este tipo de cirene deve ser usado 
quando é para alertar de facto as populações em situações de calamidade, e, a título de 
exemplo, lembrou que há tempo realizou-se em Castro Verde uma conferência 
internacional sobre desertificação, com a presença de oradores de várias nacionalidades, 
onde ele próprio participou, e, por coincidência, quando houve o toque das 13 horas pela 
sirene dos Bombeiros, estava a intervir um orador israelita tendo o mesmo, perante tal 
toque, ficado em pânico por pensar que se tratava de algum atentado, situação que de 
imediato foi ultrapassada perante o aspeto descontraído e risonho dos restantes presentes. 
 
Face ao exposto o Sr. Presidente da Câmara afirmou que quanto ao toque da sirene a 
Proteção Civil não intervém e quanto à Lei do Ruido não ia fazê-la cumprir. 
 
Interveio o Sr. Vogal Rui Matos, como bombeiro voluntário, afirmando que o Sr. Vogal 
Artur Lagartinho tinha, em parte, razão quanto à sua preocupação, pois a altas horas da 
noite não deve tocar a sirene e por hábito já são utilizados os telefones e mensagens para 
chamar os bombeiros, no entanto, numa dessas noites que tal ocorreu estava de serviço e 
teve conhecimento que foram contactados vários bombeiros telefonicamente, não tendo 
os mesmos respondido, pelo que quem está a decidir teve que tomar uma resolução rápida 
numa situação urgente, pois na maioria das vezes tal não é necessário, uma vez que há 
sempre um grupo de serviço permanente da Proteção Civil em alerta  
 
4º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção por parte do público presente. 
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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. 
 
 


