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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012  
 
 
Nº.2/2012 
 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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 Florência e Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 1ª. e 2ª. 
Secretárias da respetiva Mesa, e Filipe Manuel Patrício Mestre, Carlos Alberto Soares 
Ramos, Fernando Martins da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Francisco António 
Simões Gonçalves, Manuel da Conceição Colaço, Rui Luís Silva de Matos, 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 os Vogais Sónia Isabel Sousa Nascimento, João Pedro Dias 
Aurélio, Liliana Cristina Valente António e Cândido Manuel Colaço. 
 
Esteve igualmente do executivo municipal, o Presidente da Câmara e os Vereadores 
António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge Maria do 
Nascimento. 
 
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 do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 
       2011. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta da 2ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 
       de 2012. 
 
3º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2011. 
 
4º. - Apreciação e votação das propostas de alteração aos Regulamentos Municipais: 

 De venda Ambulante. 
 Dos apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior. 

 
5º. - Apreciação e votação do processo de fusão da AMALGA/RESIALENTEJO e 
        proposta dos respetivos Estatutos. 
 
6º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
       municipal. 
 
7º. - Outros assuntos de interesse. 
 
8º. - 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 da 1ª. Secretária e do Vogal António José Silvestre Jerónimo, por 
não terem estado presentes na sessão em causa. 
 
 Expediente: 
 
Deu a 1ª. Secretária da Mesa, Maria Manuela Florêncio, conhecimento do diverso 
expediente recebido, nomeadamente a informação dada pelo executivo municipal, ao 
abrigo do disposto no nº.2, alínea c), do artigo 15º. da Lei nº. 8/2012, de 21 de 
Fevereiro, sobre compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2011, dos 
recebimentos em atraso, bem como da relação de dívidas à mesma data, informando que 
o mesmo estava à disposição para eventual consulta, assim como do ofício da Inspeção 
Geral da Administração Local a dar conhecimento de que foi remetido ao executivo 
municipal o resultado da ação inspetiva recentemente levada a efeito e que do mesmo 
podia ser solicitado cópia. 
 

 Justificação de falta 
 
No âmbito do expediente, deu a 1ª. Secretária conhecimento do seu pedido de 
justificação dada à sessão realizada no dia 22 de Fevereiro, e aceite pela Mesa da 
Assembleia. 
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 Outros assuntos de interesse: 
 
Abrindo este ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia, antes de 
conceder a palavra aos Vogais, deu conhecimento do pedido de renúncia do mandato, 
por motivos pessoais, apresentada pelo Vogal Valdemar Henrique Batista André, e das 
diligências feitas nos termos do nº.1 do artigo 76º. da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para o preenchimento do lugar, tendo já declinado a aceitação, por motivos pessoais, o 
cidadão imediatamente posicionado na respetiva lista, pelo que já procedeu à 
convocação do cidadão que se segue. 
 
Posto isto, deu a Presidente a palavra à Assembleia, tendo intervindo o Vogal Francisco 
Simões Gonçalves manifestando o seu apreço pessoal e dos restantes eleitos do Partido 
Socialista por todo o apoio disponibilizado, por parte da Câmara Municipal, a todos 
intervenientes, quer aos jovens alunos quer às famílias, depois do trágico acidente que 
vitimou o jovem de Castro Verde, Vítor Mota, em viagem de finalistas, em Lorete del 
Mar, em Espanha. 
 

 Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o cidadão Manuel António Domingos que 
colocou as seguintes questões: 
 
- manifestou o seu desagrado pelo facto de não ter sido publicado na página da 
Autarquia os principais elementos relacionados com a conta de gerência, após a 
aprovação por parte do executivo municipal, ao contrário do que era já habitual em anos 
anteriores. 
- perguntou em que consistiam os trabalhos de manutenção e vigilância no Parque de 
Campismo Municipal, divulgados nos ajustes diretos publicados no portal, tendo em 
conta a verba significativa mensal que lhes está adstrita.  
- Lembrou a sua preocupação aquando da aprovação do anterior regulamento sobre a 
atribuição das bolsas de estudo no ensino superior, quanto ao facto de não poder haver 
acumulação de bolsas de estudo com a que os alunos auferem nos estabelecimentos que 
frequentam e as atribuídas pela Câmara Municipal. Afirmou igualmente que apesar de 
não o ter dito, havia se apercebido que as limitações que haviam sido feitas quantos aos 
candidatos com bolsa atribuída eram enormes face ao teto fixado acerca dos 
rendimentos per capita dos mesmos, e opinando mesmo que essa “diminuição nesta 
politica social era mais gravosa que as próprias medidas da “troika”.   
 
Dada a palavra ao Presidente da Câmara, o mesmo informou que quanto à prestação de 
serviços de manutenção e vigilância no Parque da Campismo, o mesmo serviço surge 
perante a avaliação feita ao serviço de vigilância anteriormente prestado por uma 
empresa de segurança, durante o período da noite, e que era demasiado oneroso, e daí a 
decisão de agrupar serviços e tentar arranjar pessoas que simultaneamente assegurassem 
a vigilância e as questões de portaria durante o mesmo período noturno e que também 
pudesse fazer a manutenção dos espaços locais, e daí ter sido aberto um concurso para o 
efeito e renovado este ano. 
 
O cidadão Manuel António confirmou que estava esclarecido, no entanto afirmou que a 
sua dúvida resulta da falta de informação no “portal” uma vez que não define se a 
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importância a pagar pela prestação do serviço é mensal ou anual e concluiu afirmando 
que estranhava que a renovação do mesmo contrato não tenha sido publicada. 
 
O Presidente da Câmara lembrou que, conforme previsto no artigo 315º do Código dos 
Contratos Públicos, só é necessário a republicação da renovação de contratos quando há 
uma substancial alteração do seu objeto. 
 
Afirmou ainda o mesmo cidadão que não punha em causa a questão da legalidade 
quanto à sua publicação, mas sim que verificou que a informação contida no “portal” 
não estava correta uma vez que não referia se o pagamento era mensal ou anual. 
 
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 do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício 
        de 2011. 
 
Colocou a Presidente à apreciação da Assembleia o Relatório e Conta de Gerência 
relativos ao ano transato para efeitos de discussão e votação, de cujos documentos 
haviam sido enviadas cópias a todos os Vogais em formato digital, e aos responsáveis 
pelos respetivos grupos parlamentares, em formato de papel, na sequência da respetiva 
aprovação, por maioria com duas abstenções, pelo executivo municipal na sua reunião 
de 16 de Abril corrente, tendo contudo alertado para o lapso existente nos valores 
referidos na página 352, o que foi confirmado pelo Presidente da Câmara lembrando 
que os mesmos são efetivamente os contemplados no quadro da página seguinte, 
conforme explicou. 
 
Dada a palavra ao Presidente da Câmara no sentido do mesmo dar alguns 
esclarecimentos que achasse por conveniente sobre os documentos da gerência em 
causa, pelo que o mesmo começou por afirmar que a parte substantiva dos mesmos 
resumia-se ao conteúdo das páginas 6,7 8 e 9 onde pretende inscrever o quadro global 
em que a atividade se inseriu e onde estão três ou quatro dados a salientar. 
 
Assim começou por lembrar o corte significativo de verbas que se verificou no ano 
transato e a necessidade de enquadrar o orçamento de 2011 com base nessa realidade, e 
que acabou por trazer algumas vantagens em termos de taxas de execução, tendo em 
seguida feito uma resenha dessas taxas comparando-as com a de anos anteriores, 
afirmando ter sido mais consentâneas dentro de uma gestão criteriosa e realista, 
explicando em números os resultados obtidos quer em termos de receita quer em termos 
de despesa, comparando-os igualmente com os de anos anteriores. 
 
Adiantou que em termos de investimento se verificou um aumento muito significativo  
devido, em parte, aos Fundos Comunitários cujos recebimentos triplicaram os de 2010. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Vogal Filipe Mestre corroborando a opinião 
do Presidente da Câmara quanto ao facto da execução orçamental transata ter sido mais 
realista e daí a execução orçamental também ter melhorado substancialmente, 
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afirmando contudo que apesar de não serem taxas muito boas são de alguma forma boas 
taxas de execução. 
 
Adiantou que todos os “números” em causa já foram objeto de uma análise por parte 
dos Vereadores do Partido Socialista, aquando da sua apreciação no respetivo órgão, e 
que dessa apreciação resultou a apresentação de um documento relativamente extenso, 
contendo uma análise profunda do documento ora em apreciação. 
 
Registou o mesmo Vogal com agrado a forma como “as contas” foram apresentadas, 
uma vez que tratando-se de um documento extremamente técnico, permite contudo uma 
leitura sobre o que é a realidade das contas do município, ao invés do que constata 
noutras contas a que teve acesso e daí os parabéns aos técnicos que a elaboraram. 
 
Lembrou que, também como foi referido pelos Vereadores do Partido Socialista, os 
custos com “pessoal” continuam a absorver a transferência do orçamento de estado, 
assim como constatar que continua a haver uma discrepância entre o volume de água 
captada e aquele que é faturado, valor esse que ascende a 1/3 da mesma água.  
 
Reafirmou essa preocupação quanto à discrepância verificada, tendo em conta “a 
privatização das águas” custos estes que irão ser imputados à Autarquia e respetivas 
consequências financeiras, e relembrou o facto da importância e peso nas receitas do 
município provenientes da derrama, números estes que apurou, não de uma forma 
técnica, mas que lhe suscitam alguma preocupação. 
 
Não havendo mais intervenções foram o Relatório e Contas da Gerência relativos ao 
exercício de 2011, submetidos a votação tendo os mesmos sido aprovados por maioria, 
com os votos favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática Unitária e com duas 
abstenções dos Vogais do Partido Socialista, Filipe Mestre e Francisco Gonçalves 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta da 2ª. Revisão ao Orçamento e Opções do 
        Plano de 2012. 
 
Colocou a Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 2ª. Revisão ao 
Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, aprovada por maioria, na reunião do 
executivo, com duas abstenções, na reunião ordinária realizada no dia 16 do corrente 
mês, conforme fotocópia enviada previamente a todos os Vogais. 
 
Antes de dar a palavra aos Vogais, a Presidente da Assembleia solicitou ao Presidente 
da Câmara alguma explicação adicional sobre a proposta de revisão em apreciação, 
tendo o mesmo remetido essa informação para a que foi dada nos documentos enviados 
aos Vogais, e não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o assunto, a 
Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta da 2ª. Revisão ao Orçamento e 
Opções do Plano para o ano em curso, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 
os votos favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática Unitária e com duas 
abstenções dos Vogais do Partido Socialista, Filipe Mestre e Francisco Gonçalves. 
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3º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2011: 
 
Tomou a Assembleia conhecimento do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais, reportados a 31 de Dezembro de 2011, enviado pelo executivo municipal, 
e distribuído em tempo oportuno a todos os Vogais em formato digital. 
 
4º. - Apreciação e votação das propostas de alteração aos Regulamentos Municipais: 
 

 De venda Ambulante. 
 

Submeteu a Presidente à apreciação da Assembleia Municipal a seguinte proposta de 
alteração ao Regulamento da Atividade de Venda Ambulante, aprovada na sua reunião 
realizada no dia 14 de Março do ano corrente: 
 

 Ponto único: alínea a) do nº.3 do artigo 6º. 
- Peixe fresco e marisco: É permitida todos os dias da semana, desde que em 
veículos com as condições sanitárias legais exigíveis.” 

 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o pedido de alteração proposto 
pelo executivo municipal ao Regulamento da Atividade de Venda Ambulante, submeteu 
a Presidente à votação a mesma proposta, tendo a mesma sido aprovada, por 
unanimidade da Assembleia Municipal. 
 

 Dos apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior. 
 
Colocou a Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta de alteração ao 
Regulamento dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior, resultante da 
decisão tomada pelo executivo municipal, na sua reunião realizada no dia14 de Março 
último vigorar temporariamente nos anos letivos de 2011/2012 e 2012/2013: 
 

“Artigo 5º. 
Análise e atribuição dos Apoios Económicos 

 
1.- ………………………………. 
. 
2.- Para efeitos da análise dos processos com candidatura aos Apoios Económicos para o Ensino 
Superior, o júri utilizará os seguintes critérios e respetivas pontuações: 
 

a) Condição Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciado o pedido de alteração proposto pelo executivo municipal ao Regulamento 
dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior, submeteu a Presidente à 
votação a mesma proposta, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade da 
Assembleia Municipal. 

 
Rendimento per capita mensal 

 
Pontuação atribuída 

<  0,40%  x IAS  3 pts 
>=  0,40% x IAS  e  <0,80 x IAS 2 pts 
>=0,8 x IAS e <IAS 1 pt 
>= Valor 1.5. IAS Excluído 
*IAS - Indexante de Apoios Sociais” 
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5º. - Apreciação e votação do processo de fusão da AMALGA/RESIALENTEJO e 
        proposta dos respetivos Estatutos. 
 
Foi presente o pedido apresentado pelo executivo municipal, através do ofício nº. 1071, 
de 12 de Abril findo, sobre o assunto em título, na sequência da decisão tomada na sua 
reunião realizada no dia 28 de Março do ano corrente, sobre o assunto em título. 
 
Apreciado o pedido, e submetido a votação, deliberou a Assembleia, por unanimidade: 
 

 Ratificar a decisão da Câmara Municipal quanto à aprovação de transformação 
da AMALGA numa empresa Intermunicipal, nos termos do disposto na Lei 
nº.53-F/2006, de 29 de Dezembro. 

 Emitir parecer favorável quanto à fusão por incorporação da RESIALENTEJO 
na AMALGA – Gestão do Ambiente. EIM, nos termos do artigo 98º. e seguintes 
do Código das Sociedades Comerciais, bem como a proposta dos respetivos 
estatutos. 

6º. - 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 15 de Fevereiro a 27 de Abril corrente, não se tendo verificado qualquer 
intervenção sobre este assunto. 
 
7º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Antes de dar a palavra aos Vogais a Presidente da Assembleia Municipal referiu-se à 
prevista constituição de um novo agrupamento de escolas na área do concelho de Castro 
Verde, resultante da agregação do atual Agrupamento de Escolas com a Escola 
Secundária de Castro Verde, conforme foi proposto pela Direção Regional de Educação, 
e em que já foram agendadas reuniões com ambas as entidades, bem como uma do 
Conselho Municipal de Educação para refletir e pronunciar-se sobre este assunto, e que 
também tinha conhecimento que o executivo municipal já havia emitido um parecer 
prévio acerca desta intenção. 
 
Dada a palavra ao executivo municipal para dar alguma informação adicional sobre este 
assunto, o Presidente da Câmara declinou no Vereador do Pelouro da Educação e 
Cultura, Paulo Nascimento, esse papel, tendo o mesmo começado por confirmar que a 
Câmara Municipal havia proferido um parecer prévio sobre o assunto, sendo que o 
parecer definitivo será o resultante do que for decidido pelo Conselho Municipal de 
Educação. 
 
A título de informação sobre todo este processo, adiantou que este assunto surge a partir 
de uma convocatória por parte da Direção Regional de Educação para uma reunião 
conjunta com a Autarquia e as Direções da Escola Secundária e do Agrupamento de 
Escolas e os Presidentes dos Conselhos Gerais dos respetivos estabelecimentos de 
ensino, onde entre outros surge a questão da reorganização da rede escolar e com 
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particular destaque da agregação da escola Secundária ao Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde.  
 
Adiantou que a Autarquia nessa reunião esteve mais no papel de esclarecimento e ouvir 
os parceiros presentes e que a partir da mesma aprovou um parecer prévio sobre o 
assunto o qual reflete o sentido que havia captado naquela reunião, e em que todos 
haviam ficado com a ideia que esta agregação era inevitável, por isso o parecer emitido 
ser positivo mas condicionado a quatro pontos considerados importantes que 
resumidamente são os que aguardam uma resposta por parte dos Conselhos Gerais das 
Escolas por forma a darem mais alguns contributos para que a Câmara Municipal possa 
emitir um parecer definitivo com base no mesmo: 
 

 “Que a Comissão Administrativa Provisória a criar para instalação do futuro 
agrupamento seja constituída pelo número de elementos adequado ao exigente 
trabalho a desenvolver, uma vez que o número consagrado na lei não nos parece 
suficiente. 

 Que seja reequacionado o timing correto para o início de funcionamento do novo 
agrupamento, de modo a possibilitar o desenvolvimento do processo com 
maturidade necessária, uma vez que na presente data nos encontramos a dois 
meses do final do ano letivo 2011/2012. 

 Que sejam salvaguardados os atuais postos de trabalho, do Agrupamento e da 
Escola Secundária, nos estabelecimentos de ensino no futuro Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Castro Verde. 

 Que seja equacionada uma intervenção no parque escolar, por parte do 
Ministério da Educação, com objetivo dotar as instalações dos estabelecimentos 
de ensino das condições necessárias ao desenvolvimento de um ensino de 
qualidade.” 

 
Em seguida interveio o Vogal Carlos Ramos considerando que a agregação em causa, 
independentemente dos pareceres serem positivos ou negativos, será inevitável, e 
confirmou também ser sua preocupação o alvitrado no parecer proferido pelo executivo 
municipal. 
 
A Presidente da Assembleia alertando igualmente para o facto da pretensão da 
implementação da proposta ser já para o próximo mês de Setembro, o que, em sua 
opinião, será quase impossível tendo em conta o período de exames que decorre nesta 
altura, para além de ter em conta a preparação do próximo ano letivo, que em condições 
normais é sempre um período de alguma agitação e azafama, e certamente mais ainda 
com esta nova realidade que se pretende implementar, para além de que  não se pode 
esquecer o facto de que os professores têm o direito ao seu período de férias no fim do 
ano letivo. 
 
Interveio depois o Vogal Filipe Mestre afirmando não perceber o motivo deste assunto 
estar a ser falado nesta Assembleia uma vez que não estava agendado. 
 
A 1ª. Secretária da Mesa, Maria Manuela Florêncio, lembrou que o mesmo surge na 
sequência do ofício da Federação Nacional dos Professores, recebido nesta data, 
anunciado aquando da apresentação do expediente, no qual faz várias considerações 
quanto à constituição de grandes agrupamentos de escolas e solicita que o mesmo seja 
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divulgado junto dos diferentes grupos municipais e que seja discutida em reunião desta 
Assembleia Municipal, e do qual fez a leitura na integra. 
 
O Vogal Filipe Mestre, continuando a sua intervenção informou que como professor de 
profissão, já havia participado em dois processos de agregação de escolas, e, com 
grande pena sua, por estar a lecionar noutro concelho, não poderá participar neste 
processo. 
 
Adiantou que como quase especialista nesta matéria é de opinião que em Castro Verde a 
situação é diferente da nos concelhos vizinhos onde esteve que é o facto de haver duas 
unidades destintas mas cujos edifícios estão relativamente próximos. Lembrou que o 
processo em questão implica juntar o ensino pré-escolar, o primeiro ciclo e o ensino 
básico, o terceiro ciclo e o secundário e ainda o profissional e o ensino de adultos, e daí 
ter visto mais dificuldades em operacionalizar tudo isto e nessa mesma junção, tendo 
em conta a ligação que as pessoas têm aos diferentes ensinos, e não propriamente ao 
timing que é dado, uma vez que foi o mesmo nos processos em que participou, dando 
depois uma explicação mais pormenorizada como tal ocorreu. 
 
Opinou que neste processo de agrupamento escolar, o número de 3 pessoas inicialmente 
previsto para o organizar é manifestamente insuficiente e devia ser composta por um 
representante de cada grau de ensino, tendo em conta o enorme trabalho a desenvolver, 
no entanto numa fase de já implementação pensa que na comissão a constituir poderá 
ser suficiente com 3 ou 4 elementos. 
 
O Vereador Paulo Nascimento, sublinhou que, depois de ter ouvido a leitura da posição 
da FENPROF, a sua intervenção foi atendendo à realidade territorial do nosso concelho, 
e daí o parecer do executivo ser positivo no entanto se fosse a criação de um mega 
agrupamento a reflexão e parecer do executivo seria bem diferente. 
 
A 1ª. Secretária da Mesa, Maria Manuela Florêncio, informou que, na sua qualidade de 
Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária, já agendou uma reunião com o 
Conselho Geral da Escola EB 2/3, bem como também já estava agendada uma reunião 
do Conselho Municipal de Educação, para os efeitos em causa. 
 
Afirmou, contudo, que lhe custava efetivamente ter que dizer que isto é obrigatório e 
que é inevitável e ao mesmo tempo ter de concordar com uma situação com que de facto 
não concorda, pois, em sua opinião, cada escola tem, de certa forma, uma 
individualidade, uma vez que na prática vão ser nove espaços distintos espalhados, na 
sede no concelho, e noutros lugares, o que para um único agrupamento vai ser 
complicado e certamente vai perder-se a individualidade e outras muitas coisas que 
foram criadas ao longo de muitos anos, quer ao nível da Escola Secundária que ao nível 
das outras que têm mais anos de existência. 
 
Reafirmou que neste caso era preferível que nos impusessem “coisas” ao invés de viram 
pedir pareceres, quando à partida é de alguma forma obrigar a dizer que se concorda e 
que se trata de uma situação inevitável, e deu como exemplo o mesmo processo que está 
a verificar-se na extinção das freguesias, em que na prática há decisão a nível superior 
quanto a extinção das mesmas, mas remetem a decisão ao nível local, o que na prática, 
em sua opinião, é mais um aceitar na entrada de um jogo. 
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O Presidente da Câmara afirmou que, no caso concreto da realidade territorial de Castro 
Verde e da comunidade escolar, não lhe parecia que os malefícios dos denominados 
mega agrupamentos se verifiquem aqui e que por outro lado, perante a experiência 
existentes já há algum tempo, em que há alunos do denominado 3º. ciclo que 
frequentam a Escola EB 2/3 e a Escola Secundária, e em que tem havido uma 
preocupação de não haver tratamentos diferenciados pelo facto de estarem a frequentar 
espaços diferentes. 
 
Acrescentou que não estava em causa a inevitabilidade da situação, pois em sua opinião, 
a analogia entre o que se estava a dizer como sendo favoráveis com o parecer prévio a 
esta solução, estava-se a falar da realidade concreta de Castro Verde e da sua 
comunidade escolar e que não parece, à partida, e acauteladas as outras coisas que estão 
aqui aferidas, que a solução de um agrupamento conjunto seja nocivo. Adiantou 
contudo que estava recetivo às soluções que os Conselhos Gerais das duas Escolas bem 
como do Conselho Municipal da Edução virem apresentar, não deixando contudo de 
considerar que o timing proposto seja demasiado curto, por forma que se faça algo com 
sucesso. 
 
Frisou que de facto tem que ser acautelada a manutenção dos postos de trabalho, bem 
como outra questão também muito importante que é ao nível da reforma curricular que 
pode trazer problemas aos professores em termos profissionais. 
 
A Presidente da Assembleia opinou que não havia qualquer dúvida que a criação destes 
novos agrupamentos se prendia essencialmente com uma questão económica, e 
rentabilização dos postos de trabalho e dentro dessa medida a haver um parecer 
condicionado com base no parecer prévio proferido pela Câmara Municipal, afirmou 
não acreditar que o mesmo vá ser respeitado. 
 
Interveio depois a 2ª. Secretária, Maria Cesaltina Basílio, opinando igualmente que a 
questão podia ser vista do ponto de vista económico, o que de facto se verifica, no 
entanto não deixou de afirmar que só em agrupamento se conseguirá a articulação entre 
ciclos, afirmando contudo, enquanto mãe e professora, que por vezes as escolas que 
constituem um agrupamento estão de “costas viradas umas para as outras”. Em seguida 
abordou de uma forma geral o que poderá acarretar a criação deste novo agrupamento, 
opinando, contudo, que não era contrária à junção das escolas e não via grandes 
prejuízos nisso, desde que acha consenso por parte de ambos os conselhos diretivos, 
bem como que fazia todo o sentido a decisão que a escola sede do agrupamento seja a 
Escola Secundária, dada a complexidade deste tipo de ensino comparando-o com a do 
ensino básico, reafirmando que terá que haver entendimento entre os respetivos 
conselhos diretivos no sentido de trabalharem em conjunto, e reconheceu também que o 
número de pessoas, à partida, definida para gerir o agrupamento é insuficiente, pois em 
sua opinião devia ser de quatro pessoas, no mínimo. 
 
Manifestou igualmente a sua preocupação quanto ao espaço de tempo que há para 
implementar esta medida no entanto lembrou que noutros casos ainda houve um tempo 
mais curto para o fazer, e deu o exemplo de Ourique, em que em pleno mês de Agosto 
houve a decisão para que no mês seguinte se implementa-se um novo agrupamento 
escolar. 
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A seguir interveio o Vogal Filipe Mestre afirmando que havia uma preocupação de 
forma generalizada, em todos os Agrupamentos, nomeadamente naquele onde trabalha, 
quanto ao prosseguimento dos estudos no secundário, devido à restrição do número de 
alunos por turma, ou seja de 25 no mínimo, o que implica que, perante o número de 
alunos existentes só é possível abrir uma turma na área das tecnologias ou de 
humanidades, pelo que, em sua opinião, é dramático para os alunos pelo facto de terem 
que se restringir a uma determinada área para a qual podem, não ter vocação, e daí 
concluir que nestes pequenos concelhos, para uma qualidade do ensino, os alunos 
devem irem para a área que têm vocação, ao invés de para os cursos que estão abertos e 
que tem viabilidade para entrar. Acrescentou ainda que o mesmo problema se coloca 
nos cursos profissionais e noutros em que a situação se repete devido ao número 
reduzido de alunos, e daí levar ao fracasso da carreira dos alunos, pelo que, em sua 
opinião, quer ao nível do Conselho Municipal de Educação quer ao nível do Executivo 
Municipal os pareceres a emitir deviam também precaver essas situações. 
 
Em seguida interveio Vereador Paulo Nascimento afirmando que um dos motivos 
porque este assunto veio a esta reunião foi precisamente o apontado pelo Vogal Filipe 
Mestre, e sobre o qual as direções das escolas já haviam manifestado a sua preocupação, 
e em que a Direção Regional de Educação considerou a necessidade de haver grande 
articulação entre as escolas dos concelhos limítrofes de forma a potenciar uma oferta 
formativa diversificada, tendo contudo também sido levantado o problema dos 
transportes dos potenciais alunos. 
 
Interveio depois o Presidente da Câmara afirmando que, quanto à questão dos 
transportes, o nosso concelho é favorecido na medida em que o trajeto para Beja conduz 
os concelhos que estão mais envolvidos com o nosso, neste triângulo - Castro Verde, 
Almodôvar e Ourique, mas no entanto não permitir os alunos de Castro Verde a outras 
áreas nos referidos concelhos limítrofes, e daí considerar a necessidade de, pelo menos 
nestes três concelhos, ser feito um estudo ao nível dos transportes em termos locais e 
assim poder negociar com os operadores a prestação de determinados serviços que 
foram extintos, nomeadamente na freguesia de São Marcos, por forma a dar hipótese à 
comunidade escolar poder usufruir de uma oferta adequada nos diferentes níveis de 
ensino, referindo contudo que há que ter em conta e ser estudado o facto de que o 
mesmo irá acarretar despesas suplementares. 
 
A Presidente da Assembleia informou que relativamente à questão da rede, e num 
primeiro estudo feito ao nível da escola secundária, da parte dos alunos já haviam sido 
manifestados alguns interesses por determinadas áreas, tendo em conta que está 
assegurada a criação de uma ou de mesmo duas turmas na área cientifica, no entanto 
verifica-se depois que um grupo de alunos que, apesar de não ser muito grande, poderá 
ser significativo e interessados em seguir a área de humanidades, mas devido ao número 
instituído para a criação de uma turma poderão não ter hipótese de seguir essa área, ou 
pelo facto de não terem perfil para os cursos profissionais, o que, em sua opinião, 
devido ao facto de serem muito novos para se deslocar para Beja, é motivo par 
abandonar a escola, tendo em conta que ao invés do que acontece nos meios urbanos em 
que a facilidade de deslocação de escola para escola existe, no meio rural a distância 
entre os estabelecimentos de ensino existe de facto e torna-se ainda maior quando não 
há transportes públicos, e daí concluir que tal deverá ser pressionado e que o Conselho 
Municipal de Educação deverá ter uma palavra a dizer nesse sentido. 
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Em seguida interveio o Vogal Artur Lagartinho perguntando se a noticia que tinha 
ouvido quanto à hipótese da Escola Preparatória vir a ser encerrada e haver obras de 
ampliação na Escola Secundária, não deixando contudo de achar estranho essa 
informação. 
 
O Presidente da Câmara informou que a notícia surgiu, não nesses termos, há mais de 
um ano quando o Parque Escolar e o Governo do Partido Socialista estavam no auge, e 
decorreu quanto às obras, há muito reivindicadas, a levar a efeito na Escola Secundária 
de Castro Verde, não só ao nível das coberturas mas também adaptá-la à nova realidade 
em termos de espaço físico para dar resposta à oferta formativa existente e muito 
diferente daquela aquando da construção do mesmo edifício.  
 
Adiantou que as mesmas obras foram previstas no final de 2010 princípios de 2011, 
depois de terem sido proteladas durante algum tempo, e que na recuperação da mesma 
escola foi colocada a questão de criar um edifício que reunisse todas as condições, 
atendendo ao número de alunos e do peso financeiro das mesmas obras, e a 
possibilidade do encerramento de uma das duas escolas foi equacionada, no entanto 
perante a situação financeira existente todas as obras foram canceladas. 
 
Lembrou que a questão da criação de novos agrupamentos não era uma questão nova e 
apesar de a considerar fundamentalmente por uma questão economicista, essa hipótese 
colocou-se num período pré-crise, portanto na vigência de governos anteriores, no 
entanto afirmou que deve continuar a exigir-se as obras em causa mas não sonhar com 
encerramento de uma das escolas. 
 
A seguir interveio o Vogal António Jerónimo, Presidente da Junta de Freguesia de 
Entradas, perguntando se havia alguma informação por parte da Direção Regional de 
Educação do Alentejo acerca do encerramento de escolas do ensino básico nas 
freguesias do concelho. 
 
Em seguida interveio a Vogal Fernanda Felício, Presidente da Junta de Freguesia de 
Casével, que colocou a mesma questão. 
 
O Presidente da Câmara informou que a questão tinha sido colocada recentemente numa 
reunião com a Diretora Regional de Educação onde foi feita uma projeção quanto ao 
número de alunos previstos para as escolas de Casével, Entradas e São Marcos que, 
como é sabido, já está abaixo do número previsto para o seu funcionamento, tendo, por 
isso, ficado a ideia de manter a escola de Entradas, e tendo inicialmente a Diretora 
Regional pensado propor o encerramento da escola de Casével e manter a de São 
Marcos. Adiantou o Presidente que correção verificada quanto ao número de alunos a 
situação de encerramento de escolas à partida seria invérsa, portanto manter Casével e 
encerrar São Marcos. 
 
Afirmou o Presidente da Câmara que tudo ainda havia ficado em aberto no entanto 
perante o cenário existente, mas que estava convencido da inevitabilidade do 
encerramento da escola de São Marcos, apesar dos alunos previstos neste momento para 
Casével, o deixassem muito preocupado. 
 
Adiantou que o encerramento das escolas era decisão da Direção Regional de Educação 
do Alentejo, no entanto da parte da Autarquia tudo iria fazer para não se repetir o que 
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ocorreu no Monte da Sete, em que encerrou o ensino básico mas manteve-se o ensino 
pré-escolar, pois em seu entender ambos os ensinos devem encerrar e que a Câmara 
Municipal deverá suportar os encargos com o transporte desses alunos para onde hajam 
as melhores condições, exigindo ao Ministério da Educação as devidas contrapartidas 
financeiras, e concluiu informando que aguardava desenvolvimentos sobre esta matéria 
e que tudo estava ainda em aberto, não deixando contudo de frisar que com a atual 
Diretora Regional é possível conversar, o que não acontecia anteriormente.  
 
8º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio o cidadão Manuel António Domingos que 
colocou as seguintes questões: 
 
- Voltou a referir-se ao contrato celebrado para os trabalhos de manutenção e vigilância 
no Parque de Campismo Municipal, quanto à falta de informação concreta, no portal, 
sobre o seu valor total e se o mesmo ia ser ou não renovado, e de só ter chegado a 
alguma conclusão depois ter visto a sua renovação tomada em reunião de Câmara onde 
ai sim surge o valor que é suportado mensalmente. 
 
- Referiu-se à capacidade de endividamento das autarquias, limitada no Orçamento de 
Estado do ano de 2011 e posteriormente alterado e que veio alargar essa capacidade de 
endividamento à Câmara Municipal de Castro Verde. Fez depois uma análise às novas 
regras quanto à capacidade de endividamento das autarquias, que, em sua opinião, são 
discutíveis por colocar as autarquias em situação de desigualdade, e analisou perante 
essa mesmas regras a capacidade de endividamento desta Autarquia. 
 
- Reportou-se à verba significativa que a Câmara Municipal tem como dívida com a 
empresa Águas do Alentejo, referindo-se no entanto que, em contrapartida, há valores 
que a mesma empresa deve à Autarquia e que não estão quantificados e que têm a ver 
com os equipamentos municipais que estão a ser utilizados pela mesma, e que, em sua 
opinião devia ter sido feito e irem ser amortizados ao longo dos anos, pelo que solicitou 
ao Presidente da Câmara uma explicação sobre o mesmo assunto. 
 
Não havendo mais intervenções por parte do público, a Presidente da Assembleia 
concedeu a palavra ao executivo, tendo o Presidente da Câmara sobre as questões 
colocadas afirmado: 
 
- quanto à capacidade do endividamento desta autarquia, informou que não havia o risco 
de estar sobre endividamento uma vez que quanto a empréstimos, está apenas pendente 
o que foi autorizado pela Assembleia Municipal, e que pode ser acionado, por estarem 
cumpridos todos os rácios nesta matéria, e ter um contrato celebrado com o Instituto 
Financeiro e de Desenvolvimento Regional, mas que, apesar de tudo, por parte do 
Tribunal de Contas, talvez por não se ter apercebido que houve um Orçamento 
retificativo de 2011, e que a própria DGAL, por não ter tido condições para atualizar o 
seu sistema informático, ainda não obteve o respetivo visto, e conclui que a questão dos 
empréstimos era pacifica não estando a Câmara Municipal pensando em contrair 
qualquer outro empréstimo. 
 
Referiu-se depois o Presidente da Câmara à questão relacionada com as dívidas a 
fornecedores de curto prazo, que a mesma é “flutuante”, cujo prazo de pagamento, neste 
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momento, oscila entre 30 a 45 dias, mas que pode eventualmente atrasar um pouco mas 
sujeito a pagamento de juros de mora se for excedido determinado prazo. Adiantou que 
neste momento a Câmara estava metida numa “camisa-de-onze-varas” com a lei nº. 
8/2012, a qual quando for posta em prática, vai conduzir à paralisação efetiva das 
autarquias, salvo se surgir algum estratagema no sentido contrário. 
- quanto à questão da dívida à empresa Águas Públicas do Alentejo, confirmou a essa 
“dívida” referente à “componente fixa” ,estando contudo em dia a relativa à 
“componente variável” (consumos de água) mas retidos os pagamentos relativos à 
componente física, isto é do investimento, e não tendo sido considerado como 
pagamento em atraso na medida em que as negociações com aquela empresa não estão 
encerradas e o acerto de contas, isto é a contrapartida que deve à Autarquia por 
arrendamento e utilização das infraestruturas e utilização dos sistemas de captação 
municipais, não estar contabilizado. 
 
Referiu que por outro que, da parte da empresa Águas Públicas do Alentejo ainda não 
houve qualquer investimento significativo efetuado neste concelho, pelo que é de 
opinião que tal facto dá-lhe legitimidade para não pagar a “componente fixa”. 
 
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. 
 
 
 


