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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013.  
 
 
Nº.2/2013 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, no Centro Recreativo 
de São Marcos da Ataboeira, 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, Fernando Martins da Silva, Artur Jorge Cordeiro 
Lagartinho, 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, 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 Sr. Vogais Carlos Alberto Soares Ramos, Sónia Isabel Sousa 
Nascimento, João Pedro Dias Aurélio e António José Silvestre Jerónimo. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os 
Srs. Vereadores António João Fernandes Colaço e António José da Luz Paulino. 
 
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 Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 
        2012. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 
        de 2013. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de alteração ao Mapa de Pessoal - 2013. 
 
4º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2012. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de alteração ao Regulamento dos Apoios 
        Económicos aos Estudos do Ensino Superior. 
 
6º. - Apreciação e votação de proposta relativa à extinção da AMBAAL - Associação 
       de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. 
 
7º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
       municipal. 
 
8º. - Outros assuntos de interesse. 
 
9º. - 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 do Sr. Vogal José Tomé dos Anjos, por 
não ter estado presente na mesma sessão. 
 

• 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.  
 
No âmbito do mesmo, deu particular conhecimento de uma carta, não subscrita por 
ninguém, e, como tal, afirmou que não era hábito ter-se em conta este tipo de missivas. 
No entanto, devido à sua pertinência, adiantou que a mesma refere a sua origem de um 
estudante, em Castro Verde, que todos os dias utiliza o autocarro e que vê o espaço da 
“gare” destinado à espera dos passageiros ocupado com mesas e cadeiras, onde outras 
pessoas jogam às cartas, fazendo com que os utentes dos transportes públicos tenham 
que ficar na zona de embarque, ao frio e ao vento. 
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A 1ª. Secretária afirmou que se trata de facto de um problema existente e do qual a 
Câmara terá certamente conhecimento sendo sua opinião que deverá ter alguma atenção 
e verificação desta questão aqui levantada por pessoa anónima.  
 

• Justificação de falta 
 

No âmbito do expediente, deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do pedido de 
justificação de falta à presente sessão, solicitado pelo Sr. Vogal António José Silvestre 
Jerónimo e aceite pela Mesa da Assembleia. 
 

• Outros assuntos de interesse: 
 

Aberto este ponto da ordem de trabalhos, uso da palavra o Sr. Vogal e Presidente da 
Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, Manuel Jacinto Batista Tomé, 
agradecendo a realização desta sessão na sede desta Freguesia e desejando as boas 
vindas, lembrando, porém que esta será a última no seu mandato uma vez que nas 
próximas eleições autárquicas não se pode candidatar. 
 

• Período reservado à intervenção do público: 
 
Informando que para além deste período havia outro no final dos trabalhos onde o 
público pode intervir, a Srª. Presidente deu a palavra ao público presente não se tendo 
porém verificado qualquer participação. 
 

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 Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício  
        de 2012: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o Relatório e Conta de Gerência 
relativos ao ano transato para efeitos de discussão e votação, de cujos documentos 
foram 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 17 de Abril corrente. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre que começou por 
congratular-se com a realização destas sessões nas freguesias uma vez que chamam 
mais pessoas, ao invés do que acontece na sede do concelho. 
 
Em seguida manifestou o seu agrado quanto à clareza, conteúdo e quantidade de 
informação fornecida à Assembleia, relativa ao Relatório e Conta de Gerência, o que, 
em sua opinião, é sempre bom para todos quando as “contas são claras” e daí deixar um 
elogio por tal facto. 
 
Afirmou que não ia pronunciar-se muito sobre os documentos em apreciação uma vez 
que tal já foi efetuado pelos Vereadores do Partido Socialista no órgão executivo. No 
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entanto afirmou que havia reparado numa afirmação que é feita na apreciação das 
contas quando é referido que “a crise não passa por aqui”, e adiantou que, apesar de 
discordar de alguma forma com a mesma afirmação, é de opinião que, por enquanto, 
quem tem vivido e quem trabalha aqui não sente ainda muito a crise que se verifica a 
nível nacional. 
 
Lembrou que, resultante dessa crise, constata o regresso de muitos filhos emigrados 
deste concelho o que, em sua opinião, não é agradável ver pessoas novas 
desempregadas e sem grandes perspetivas de futuro o que quer dizer que a crise está a 
passar por todo o lado e nós não estamos imunes a ela. 
 
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que, perante aos elogios 
técnicos que o Relatório e Conta de Gerência mereceram por parte da bancada do 
Partido Socialista, deduziu que os mesmos esclareceram que estão perfeitamente 
elucidados sobre as contas em apreciação. 
 
Quanto à afirmação “a crise não passa por aqui”, lembrou que tem falado muito dessa 
mesma crise e principalmente das medidas “que este Governo nos faz cair em cima a 
pretexto de combater a crise” pelo que, em sua opinião, mais do que falar dessa crise é 
atacar as medidas que manifestamente não conduzem a resultados positivos como é 
observado, e adiantou que tal afirmação não queria dizer que não haja crise mas sim que 
os efeitos concretos que conhecemos ao nível do País, nomeadamente a taxa do 
desemprego, a agitação social a que se está a assistir em muitas zonas, não é ainda aqui 
sentida.  
 
Lembrou que temos, sim, outros reflexos condicionados, por antecipação, relativamente 
ao medo que as pessoas têm, e que levou a uma contração significativa nas práticas de 
consumo corrente, mesmo mantendo-se o nível de desemprego bem longe do que se 
verifica a nível nacional. Lembrou que isso trás consequências ao nível do 
desenvolvimento do concelho, pelo que concluiu reafirmando que quando diz que a 
crise ainda não chegou cá é comparando-a com os efeitos plenos que o País está a sentir, 
afirmando contudo que “não quer dizer que devemos ficar alheados do que se está a 
passar e sobretudo das lutas que têm que ser travadas para que a situação não chegue 
“ao fundo”. 
 
Referindo-se depois aos documentos da gerência em apreciação, o Sr. Presidente da 
Câmara afirmou que, quanto aos elementos neles constantes, houve uma preocupação 
que os mesmos fossem o mais claros possível, pois é um trabalho que tem vindo a ser 
feito desde o início do mandato. De seguida fez um balanço entre os valores 
correspondentes às receitas e despesas o que, em sua opinião, demonstra também a 
clareza do percurso percorrido em termos da elaboração do orçamento inicial, conforme 
explicitou em termos de receita e despesa prevista, e que levou a uma taxa de execução 
superior a 80%. 
 
Relembrou o Sr. Presidente que, apesar desta taxa de execução ser muito boa, não se 
podia esquecer que estamos num contexto onde efetivamente a crise existe, que para 
além de afetar financeiramente o Poder Local Democrático afeta ainda mais a própria 
estrutura e representatividade e objetivos maiores que o mesmo Poder Local tem. 
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Adiantou, tal como havia sido previsto aquando da elaboração do Orçamento do ano de 
2012 e o que do ano em curso também não prespectiva melhor, o que o Governo 
anunciou ao nível das atribuições e competências das autarquias e das entidades 
supramunicipais e da revisão da lei das finanças locais, “é um verdadeiro estado de 
óbito ao Poder Local que todos nós construímos durante os últimos 36 anos”. 
 
Concluiu o Sr. Presidente da Câmara disponibilizando-se para responder a qualquer 
questão concreta dos documentos em apreciação informando que também para o efeito 
estavam presentes nesta sessão os Srs. Chefe da Divisão de Administração e Finanças e 
o Técnico de Contas que dá apoio aos serviços da Autarquia. 
 
Não havendo mais intervenções foram o Relatório e Contas da Gerência relativos ao 
exercício de 2012, submetidos a votação tendo os mesmos sido aprovados por maioria, 
com os votos favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática Unitária e com quatro 
abstenções dos Vogais do Partido Socialista, Filipe Mestre, Francisco Gonçalves, José 
Tomé e Cândido Colaço. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do  
        Plano de 2013: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 1ª. 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 17 do corrente 
mês, conforme fotocópia enviada previamente a todos os Vogais. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente confirmou o mesmo que esta primeira revisão ao 
orçamento é a habitual e destina-se à integração do saldo que transitou do ano de 2012 
no orçamento do corrente ano.  
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, submeteu a Srª. Presidente à votação 
da Assembleia a proposta da 1ª. revisão a efetuar ao Orçamento do ano em curso, tendo 
a mesma sido aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos Vogais da Coligação 
Democrática Unitária e com quatro abstenções dos Vogais do Partido Socialista, Srs. 
Filipe Mestre, Francisco Gonçalves, José Tomé e Cândido Colaço. 
 
3º. Apreciação e votação de proposta de alteração ao Mapa de Pessoal – 2013: 
 
Submeteu a Sr. Presidente a apreciação da Assembleia a seguinte proposta aprovada, 
por unanimidade, pelo executivo municipal, na sua reunião realizada no dia 17 de Abril 
corrente: 
 

“Considerando que o atual Mapa de Pessoal existente, e aprovado por deliberação dos 
Órgãos competentes do Município, Câmara Municipal de 21 de Novembro, e 
Assembleia Municipal de 20 de dezembro do ano transato, precisa ser ajustado, face à 
realidade atual; 
 
Considerando que a razão desta alteração tem que ver: 
 

� por um lado com a necessidade de colocar trabalhadores nas carreiras para as 
quais vêm desempenhando de facto funções correspondentes às suas 
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habilitações literárias ou académicas, através da figura da mobilidade interna 
inter-carreiras, e para isso temos de criar os correspondentes lugares no Mapa 
de Pessoal, sem que daí advenha qualquer aumento do número de trabalhadores 
bem como das respetivas remunerações, isto pf. do artº 35º/1-d) da Lei nº 66-
B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2013);  
 

� por outro, a entrada em funcionamento do novo website da autarquia, no qual se 
criam novos espaços informativos e de interação de serviços com os munícipes, 
requerendo um reforço de gestão e produção de conteúdos informativos diários. 
Neste momento, devido à falta de recursos humanos (diminuição de um técnico) 
não nos tem sido possível garantir a periodicidade do Boletim Informativo “O 
Campaniço” e que tivemos de cancelar a edição do Magazine informativo da 
Câmara Municipal – Terra Fértil na Rádio Castrense, não cumprindo o 
protocolado com a Cortiçol. 
 
O Gabinete de Informação produz conteúdos para todos os serviços da 
autarquia, o que implica um grande volume de trabalho, e assegura a 
manutenção de vários canais de comunicação com os munícipes, 
nomeadamente gestão do Website (diário), elaboração e difusão de notas 
informativas internas e externas (diário), edição de agenda cultural (bimensal), 
edição do Boletim Informativo “O Campaniço” (bimensal), etc., para além de 
assegurar tarefas no campo das relações públicas. 
 
Tendo presente que importa tornar mais eficiente a organização e difusão da 
informação municipal, o que implicará a implementação do novo site e garantir 
a sua operacionalidade, bem como retomar a periodicidade dos canais de 
comunicação que dispomos e garantir um bom apoio às áreas de atuação dos 
vários serviços, torna-se necessário criar no mapa de pessoal mais um posto de 
trabalho de Técnico Superior de Comunicação Social afeto ao Gabinete de 
Informação e Comunicação de modo a dar resposta às tarefas que lhe estão 
atribuídas e são solicitadas. 

Considerando as razões atrás apresentadas, ao abrigo do disposto no artº 5º/3 da LVCR, 
proponho a V. Exªs a alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Castro Verde.” 
 
Posto isto, prestou o Sr. Presidente da Câmara os esclarecimentos adicionais que julgou 
necessários à presente proposta, e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento por 
parte da Assembleia, colocou a Srª. Presidente à votação a proposta acima referida, 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade da Assembleia. 
 
4º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2012: 
 
Tomou a Assembleia conhecimento do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais, reportados a 31 de Dezembro de 2012, enviado pelo executivo municipal, 
e distribuído em tempo oportuno a todos os Vogais em formato digital, conforme 
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deliberação tomada pelo executivo municipal na sua reunião realizada no dia 17 do 
corrente mês de Abril. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de alteração ao Regulamento dos Apoios 
        Económicos aos Estudos do Ensino Superior: 
 
Colocou a Srª. 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 dia 13 de Março: 
 
“A Câmara Municipal aprovou em reunião em reunião ordinária no dia 13.3.2013, a 
Proposta da Comissão de Análise das Candidaturas aos Estudos do Ensino Superior. 
 
A referida proposta ao Regulamento dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino 
Superior, remete para a alteração temporária para o ano letivo 2012/2013 da alínea a) do 
ponto 2 do artigo 5º. do referido Regulamento, indexando a exclusão das candidaturas a 
um valor superior a 1.7 (712,67 €) do IAS (Indexante Apoios Sociais). 
 
Assim a referida alínea passa a ter a seguinte redação para o ano letivo 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 

 
Antes de dar a palavra à Assembleia, solicitou a Srª. Presidente a intervenção da 1ª. 
Secretária uma vez que a mesma integra a comissão de análise dos pedidos de apoio aos 
estudos do ensino superior, e assim dar uma explicação sobre as razões desta proposta. 
 
Posto isto, a 1ª. Secretária, Maria Manuela Florêncio, confirmou que esta proposta, 
embora tenha sido formulada pela Srª. Chefe de Divisão da Ação Social, Cultura e 
Desporto, resulta da reunião que o grupo de trabalho teve para apreciação das 
candidaturas às bolsas de estudo, a qual teve em conta a não exclusão de um grupo 
significativo dos candidatos e daí propor a alteração ao regulamento dos apoios 
económicos no ensino superior, no sentido de alterar para 1.7 o valor do IAS ao invés 
do 1.5 em vigor, permitindo assim contemplar mais candidatos, ficando apenas 
excluídos 3. 
 

 
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 (IAS) * 1.7 Excluído 
*IAS - Indexante de Apoios Sociais” 
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Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho propondo uma 
correção à mesma alteração uma vez que, em seu entendimento, quando a formula 
refere < 0,40% deve referir 0,40, e assim colocar um sinal de multiplicar a seguir à 
indicação >= Valor (IAS) x 1,7, retirando o asterisco para não criar confusão. 
 
A Srª. Presidente reconheceu a necessidade de alterar a fórmula, nomeadamente os 0,40, 
e sugeriu que ficasse registado o reparo feito pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho e 
aprovando assim com a indicação aos técnicos para procederem às necessárias 
correções. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho reafirmou que estava a fazer uma proposta em que não 
tinha quaisquer dúvidas e que a fórmula correta é - <que 0,4 x (IASx1,7). 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que a fórmula estava de facto incorreta e por isso 
deu razão ao Sr. Vogal Artur Lagartinho, todavia lembrou que a mesma não mereceu até 
agora qualquer dúvida, quer dos interessados, dos executantes e também desta 
Assembleia que já a aprovou pela terceira vez, e que tem permitido atribuir as bolsas de 
estudo sem discussão e de forma correta. Adiantou que este tipo de correções não 
compete à Assembleia mas sim à Câmara Municipal pelo que afirmou que registava as 
mesmas e que ia providenciar a alteração gráfica da fórmula uma vez que o seu 
conteúdo está perfeitamente interiorizado, não deixando contudo de agradecer a 
chamada de atenção feita pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho. 
 
O mesmo Vogal reparou ainda que à Assembleia foi pedida a apreciação e votação da 
proposta, pelo que, em sua opinião, a apreciação implica verificar se algo está ou não 
correto e daí sentir a obrigação de sugerir uma alteração ao que viu incorreto. 
 
Apreciado o assunto, submeteu a Srª. Presidente à votação a mesma proposta, tendo a 
mesma sido aprovada, por unanimidade da Assembleia Municipal, com a recomendação 
feita pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho quanto à alteração gráfica da formula apresentada 
pelo executivo municipal. 
 
6º. - Apreciação e votação de proposta relativa à extinção da AMBAAL  
        – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral: 
 

Submeteu a Srª. Presidente a apreciação da Assembleia a seguinte proposta aprovada 
pelo executivo municipal, na sua reunião realizada no dia 17 de Abril corrente: 
 

“Considerando que a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo 
Alentejo e Alentejo Litoral, adiante designada de AMBAAL, em sua reunião de 26 de 
Setembro de 2011 (doc. anexo I), decidiram por unanimidade dar início ao processo de 
extinção desta Entidade, da qual somos membro fundador; 
 
Considerando que o processo de extinção da Associação constava do art.º 44º dos seus 
Estatutos, alterados e publicados no Diário da República nº.75, III Série, de 18 de Abril 
de 2005, que mandava aplicar os artigos 38º. e 42º. da Lei nº.11/2003, de 13 de maio, 
anterior Regime; 
Considerando que a Lei nº.11/2003, de 13 de maio, foi revogada p.f. do art.º 41º da Lei 
nº.45/2008, de 27 de Agosto, o novo Regime Jurídico do Associativismo Municipal, e 
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com isso as normas invocadas nos Estatutos, sobre os termos da extinção da AMBAAL, 
mencionado no parágrafo anterior; 
 
Considerando que a Associação não adaptou mais os seus Estatutos à Lei nº.45/2008, e 
com isso os termos da extinção da mesma, cf. está previsto no art.º 35º/2 do mencionado 
diploma; 
 
Considerando a omissão do Regulamento, e porque consideramos seria importante os 
Municípios associados pronunciaram-se sobre esta vontade expressa pelos atuais 
Órgãos da AMBAAL, competência que inicialmente fora sua, cf. estabelecia o art.º 
23º/2, da Lei nº.172/99, de 21 de setembro; 
 
Assim, face ao exposto, e porque nos parece de todo importante continuar-se a auscultar 
os Órgãos do Município, dado que se trata de um processo de extinção, proponho a V. 
Exªs. que não coloquemos qualquer objeção à vontade manifestada (doc. anexo I), pela 
AMBAAL, sugerindo à Assembleia Municipal de Castro Verde que se pronuncie de 
igual modo sobre o assunto.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara confirmou o mesmo que este pedido surge 
na sequência do novo quadro jurídico do associativismo municipal que levou à criação 
da CIMBAL e que provocou a necessidade de verificar a existência de duas 
Associações de Municípios em simultâneo, concretamente a AMBAAL que já existia 
por vontade própria dos Municípios, para dar resposta às suas necessidades, sobretudo 
numa esfera supramunicipal, e a CIMBAL que foi imposta pelo novo quadro jurídico e 
pela necessidade das autarquias poderem contratualizar as verbas comunitárias no atual 
quadro de referência estratégica. 
 
Adiantou que, na sequência dessa discussão, verificou-se o entendimento pela extinção 
da AMBAAL, cuja decisão foi tomada pelos respetivos órgãos e que, por isso, carece 
agora do sancionamento no mesmo sentido por parte dos órgãos eleitos de cada 
autarquia constituinte da mesma Associação, pelo que é nesse sentido que o presente 
pedido é feito à Assembleia Municipal. 
 
Dada a palavra à Assembleia interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre solicitando informação 
sobre se há alguma decisão quanto aos órgãos que estão agregados à AMBAAL, 
nomeadamente o Diário do Alentejo. 
 
O Sr. Presidente informou que, neste momento, a AMBAAL apenas é proprietária do 
Diário do Alentejo, tendo em tempos sido proprietária da extinta Gráfica. 
 
Adiantou que neste processo de extinção da AMBAAL todo o passivo e todo o ativo são 
transferidos para a CIMBAL, assim como todo o património existente incluindo o título 
do Diário do Alentejo.  
 
Não havendo mais intervenções, colocou a Srª. Presidente à votação a proposta 
formulada pelo executivo municipal, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, 
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7º. - 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 21 de Fevereiro a 23 de Abril do ano corrente. 
 
8º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos solicitaram o uso da palavra os Vogais Artur 
Lagartinho, Manuel Batista e Manuel dos Santos Marques e a 1ª. Secretária Maria 
Manuel Florêncio. 
 
Dada a palavra ao Sr. Vogal Artur Lagartinho que começou por congratular-se com a 
recente assinatura do contrato de adjudicação para execução das obras de recuperação 
da ETAR de Castro Verde, tendo em conta o grau de urgência que a mesma tem e que 
através dela a Ribeira de Cobres volte a estar bem mais despoluída. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da 
Ataboeira, questionando o Sr. Presidente da Câmara sobre o facto de ter sabido que as 
Águas Públicas do Alentejo pretendiam subcontratar a prestação do seu serviço a uma 
empresa do Algarve e que com isso pretendem reduzir o pessoal, afetando ao mesmo 
serviço apenas uma pessoa, o que, em sua opinião, a freguesia de São Marcos da 
Ataboeira iria ficar mal servida dada a deslocação que esse funcionário terá que fazer 
desde o Algarve. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, quanto à questão colocada pelo Sr. Vogal, informou que 
estava a ser confrontado com uma informação que desconhecia. No entanto antes de 
analisar concretamente a mesma questão, agradeceu ao Sr. Vogal Artur Lagartinho a 
referência que fez acerca da assinatura do contrato do primeiro e significativo 
investimento da empresa Águas Públicas do Alentejo que, conforme pode afirmar no 
ato da assinatura, só peca por tardio tendo em conta os anos que decorreram desde a 
constituição da parceria entre a referida empresa e esta Autarquia. 
 
Informou, relativamente ao funcionamento da distribuição de água em alta, o que está 
acordado neste contrato de parceria e no acompanhamento da gestão que é feito nas 
Águas Públicas do Alentejo, que a mesma empresa tem um quadro próprio e o 
acompanhamento da operação dessa mesma distribuição está a ser feita pelo seu quadro 
do pessoal e não está sub-concessionada a nenhuma empresa. 
 
Adiantou o Sr. Presidente da Câmara que talvez a causa dessa informação resulte da 
intenção anunciada pelo atual Governo de privatizar a empresa pública Águas de 
Portugal, nas componentes de água e esgotos e numa segunda fase a componente dos 
resíduos, privatização essa que, em sua opinião, ainda não se concretizou por não haver 
ainda potenciais interessados na compra deste sector. Referiu que, por isso, entendeu o 
Governo contribuir mais ainda com capital público para a tornar mais atrativa aos 
capitais privados neste mesmo sector, agregando os cerca de 30 sistemas existentes e 
fazer deles 5 grandes sistemas, onde as Águas Públicas do Alentejo iam agregar-se às 
Águas Públicas do Algarve. 
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Acrescentou o Sr. Presidente que o Governo, todavia, esqueceu-se, que as Águas 
Públicas do Alentejo resultam de uma parceria, única em Portugal, e fruto do trabalho e 
da luta das 21 autarquias que a constituem em região alargada, decidindo assim que não 
queriam integrar os sistemas multimunicipais mas assim garantir a defesa da água 
pública, assinando com o Ministro do Ambiente, do anterior Governo, esta mesma 
parceria pública entre o capital-Estado, representado pelo Ministério do Ambiente, e o 
capital-Autárquico representado em 49% pelas 21 Autarquias nas Águas Públicas do 
Alentejo. 
 
Afirmou, por isso, se houver a privatização das Águas de Portugal as Câmaras 
Municipais recuperam o controlo da distribuição da água o que não acontecerá nas 
restantes regiões do País onde as Autarquias que estão associadas àquela empresa, pois, 
se esta for privatizada, ou são obrigadas a vender-lhe o seu património ou continuarem 
associadas a essa empresa privada.” 
 
Concluiu o Sr. Presidente reafirmando que desconhecia a intenção do serviço passar a 
ser prestado neste concelho por uma outra empresa, pelo que acreditava tratar-se de 
“conversa fiada”, não deixando no entanto de a associar à tentativa de agregação das 
Águas Públicas do Alentejo com as do Algarve, a qual está, no entanto, inviabilizada 
uma vez que ambas as partes disseram não a essa mesma agregação. 
 
A seguir usou da palavra a 1ª. Secretária, Srª. Maria Manuela Florêncio, que interpelou 
o executivo se havia mais alguma reclamação relativamente ao assunto abordado 
inicialmente sobre a falta de espaço para os verdadeiros utentes da “gare rodoviária”, 
uma vez que na escola onde leciona teve conhecimento de queixas similares. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que houve reclamações e que, por isso, estava a 
pensar qual a forma de interditar o jogo de cartas nos compartimentos destinados a sala 
de espera da “gare da rodoviária” uma vez que aquele espaço destina-se de facto aos 
utentes das carreiras e não para jogo de cartas como é utilizado. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que neste momento já voltou a funcionar um espaço onde tal 
prática era habitual, concretamente nas instalações da Sociedade Recreativa e 
Filarmónica 1º. de Janeiro, e daí pensar sugerir aos ditos utentes da “gare” que passem a 
jogar naquelas instalações ou em qualquer outro lugar que lhes apeteça. 
 
Referiu que, se o concessionário daquele espaço quiser reservar uma das mesas da 
esplanada ou do espaço que lhe está concessionado para aquele fim, não via qualquer 
inconveniente desde que, naturalmente, seja para a prática de jogos lícitos, mas quanto à 
ocupação da sala de espera com mesas e cadeiras destinadas a jogos, o Sr. Presidente 
informou que a muito curto prazo vai ser interditado, referindo contudo que é uma 
decisão que vai ser muito contestada. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara 
de Padrões, Manuel dos Santos Marques, colocando o problema, que se tem vindo a 
agravar, relativo à falta ou mesmo à inexistência de sinal da televisão digital terrestre na 
sua freguesia, pelo que apelou à Assembleia e à Câmara Municipal para, em conjunto, 
intervirem junto da entidade exploradora do serviço para resolver a situação. 
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O Sr. Presidente da Câmara confirmou a existência desse problema também em Castro 
Verde, tendo nesta data havido também problemas ao nível do serviço da internet, e 
informou que relativamente ao primeiro já foram feitas várias diligências junto da 
ANACOM e da PT para solucionar o problema, tendo, inclusivamente, numa reunião na 
AMBAAL, com vários municípios, exposto o assunto, tendo a PT se desculpado e se 
disponibilizado para medir o sinal e garantir os limites do respetivo serviço, não tendo 
no entanto se verificado. 
 
Perante o reparo feito pelo Sr. Vereador António João Colaço sobre a existência de 
problemas também ao nível do serviço de telemóvel, nomeadamente no Monte do 
Lombador, o Sr. Presidente afirmou que o executivo estava disponível, juntamente com 
as Juntas de Freguesia e eventualmente com autarquias vizinhas, onde tal situação se 
repete, reclamar uma solução para o problema, quer ao nível do sinal de televisão digital 
quer da rede de telemóveis. 
 
A Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Casével, Fernanda Felício, 
confirmou que também naquela freguesia havia problemas ao nível do serviço de 
telemóvel, não existindo mesmo rede em muitos locais dentro e nas imediações da vila 
de Casével, e apesar das reclamações feitas junto da ANACOM a mesma comprometeu-
-se a resolver o assunto não tendo no entanto concretizado qualquer solução.  
 
Perante esta constatação, o Sr. Presidente da Câmara sugeriu que, independentemente da 
Câmara e Juntas de Freguesia reclamarem a resolução deste problemas, a própria 
Assembleia Municipal podia produzir um documento a exigir à ANACOM, como 
entidade reguladora, que intervenha de facto nestes concelhos onde existem problemas, 
e assim em conjunto exigirem a resolução dos problemas quer a nível do serviço de 
telemóvel quer da televisão digital terrestre. 
 
Posto isto foi consensual por parte dos Srs. Vogais que a própria Mesa elaborasse um 
documento conforme sugerido pelo Sr. Presidente da Câmara. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho que, a propósito do problema da 
utilização do espaço da “gare rodoviária” destinado aos passageiros para outros fins, 
afirmou que o que estava em causa não era jogar ou deixar de jogar às cartas naquele 
espaço, mas sim a utilização do mesmo por pessoas que têm o seu tempo livre e 
aproveitam para ver quem chega e quem parte, mesmo sem estarem a jogar. 
 
Afirmou que de facto aquele espaço, à partida, não lhe é destinado mas sim aos utentes 
dos transportes públicos, principalmente quando está mau tempo, e como tal é de 
opinião que tem que se definir que o mesmo é prioritário para os utentes dos transportes 
públicos e não para outros e, embora reconheça que não irá ser fácil, a solução passaria 
por colocar naquela espaço informação de que o mesmo se destina a sala de espera para 
os utentes dos transportes públicos e, havendo bom senso, será o suficiente para aquele 
espaço passar a ser exclusivo dos referidos utentes. 
 
Perguntou ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho se já está prevista alguma utilização para 
a sala contígua existente na mesma gare, onde funcionou o Posto de Turismo, tendo 
alvitrado que a mesma podia ser utilizada pelos tais jogadores de cartas. 
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O Sr. Presidente da Câmara informou que havia algumas intenções para a sua utilização 
mas não estava ainda tomada qualquer decisão. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da 
Ataboeira, Manuel Jacinto Batista, alertando também para o facto de no Monte do Salto 
se verificar alguns problemas quanto ao sinal da televisão digital terrestre. 
 
9º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer participação do público presente. 
 
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. 
 
 
 


