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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº.7/2015 
 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quinze, na vila de Castro Verde e 
Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município compareceram: Maria Fernanda Coelho do 
Espirito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição 
Hipotecas Cabaça e João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel 
Patrício Mestre, Maria Cesaltina Mendes Basílio, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias 
Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Carla Maria 
Costa Guerreiro Gonçalves, em substituição do Vogal Rui Luís Silva Matos, nos termos do artigo 
35º do Regimento da Assembleia, Martinho Colaço Valente, Jorge Manuel Custódio Monteiro, 
Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá Gois e José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta 
de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre 
Jerónimo, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, 
Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e de Santa 
Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão 
ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão as Sr.ªs. Vogais Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira e Ana Sofia 
Guerreiro Coelho. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal, à exceção do Sr. Vereador Carlos 
Alberto Camacho Pereira. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, declarou a Srª. Presidente da Assembleia 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 das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2016. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2016. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água. 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta do Regulamento Municipal de Serviços de Saneamento 
       de Águas Residuais Urbanas. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 
       Limpeza e Higiene Urbana. 
 
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. 
 
Antes de se iniciarem os trabalhos, desejou o Sr. Vogal Filipe Mestre as boas vindas à Srª. Vogal 
Carla Gonçalves, em substituição do Sr. Vogal Rui Matos, por motivos de saúde e daí desejar as 
melhoras ao mesmo Vogal. 
 
Adiantou a Srª. Presidente que pretendia dar a informação à Assembleia dos motivos da 
substituição solicitada pelo Sr. Vogal Rui Matos, e informou que apesar das diligências que 
efetuou, não tinha ainda conseguido saber como decorreu a intervenção cirúrgica a que foi 
sujeito, fazendo contudo votos que tudo tenha decorrido bem e que o Vogal  tenha uma rápida 
recuperação. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior: 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída, cópia da ata da sessão anterior realizada no dia 29 
de Setembro, dispensou a Srª. Presidente a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação e não 
se verificando quaisquer alterações, submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria, com a abstenção da Srª. Vogal Carla Maria Costa Gonçalves, por não ter estado 
presente na sessão em causa. 
 

Expediente: 
 
Deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, do qual destacou o seguinte: 
 

• Carta do Sr. Vogal João Miguel Dias Marques Pires, renunciando ao mandato, ao abrigo 
do disposto do nº.1 do artigo 76º da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro. 

• Carta da Srª. Noélia Maria Aurélio, cidadã posicionada imediatamente a seguir na lista 
dos eleitos do Partido Socialista, informando que abdica da ocupação do mesmo cargo. 

• Ofícios dirigidos ao Sr. Martinho Colaço Valente, cidadão imediatamente a seguir na 
mesma lista de eleitos, convocando-o para ocupar o lugar deixado vago com a renúncia 
em causa, assim como aos Partidos Políticos com assento nesta Assembleia, 
informando-os da substituição em causa. 
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• Oficio do Gabinete da Presidente da Assembleia da República, acusando a receção da 
moção “Em defesa da Segurança Social”. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar Os Verdes, acusando a receção da moção “Em defesa 
da Segurança Social”. 

• Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a “Semana Europeia 
da Democracia Local 2015 - Trigésimo aniversário da Carta Europeia de Autonomia 
Loca”l. 

• Carta do Sr. Vogal Artur Jorge Lagartinho solicitando a suspensão do seu mandato, por 
um período de um ano, por motivos profissionais e pessoais. 

 
Justificação de falta 

 
No âmbito do expediente recebido, deu a 1ª. Secretária conhecimento do pedido de justificação 
de falta, solicitado pelo Sr. Vogal Rui Luís Silva de Matos à presente sessão, por motivos de 
saúde, tendo o mesmo sido aceite pela Mesa da Assembleia, assim como a sua substituição ao 
abrigo do disposto no nº. 31º do Regimento. 
 

Outros assuntos de interesse: 
 

Deu a Srª. Presidente da Assembleia conhecimento do pedido de suspensão do mandato 
apresentado pelo Sr. Vogal Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, pelo período de um ano, devido a 
compromissos profissionais e familiares, com efeitos a partir da próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
Em seguida, deu a palavra à Assembleia, tendo a Srª. Vogal Alexandra Isabel Batista Tomé, 
apresentado uma proposta de moção, sob o título “Pela necessidade urgente de requalificação 
da Escola Secundária de Castro Verde”, subscrita pela Srª. Presidente, pelo 2º. Secretário, Sr. 
João Branco e pelo Sr. Vogal Carlos Ramos, e da qual foi distribuída cópia a todos os Vogais. 
 
Referiu a Srª. Presidente que este é um assunto já recorrente ao nível dos órgãos da escola e 
que voltou, nomeadamente, a ser abordado no Conselho Geral da Escola Secundária, realizado 
no dia anterior a esta Assembleia, tendo em atenção que se trata de uma matéria que urge ser 
solucionada e reconhecida por todos os órgãos locais ao nível da educação,  daí os eleitos da 
CDU considerarem oportuno o assunto ser colocado nesta Assembleia Municipal, pelo que 
procedeu à leitura da proposta de moção apresentada: 
 

“MOÇÃO 
Pela necessidade urgente de requalificação  
da Escola Secundária de Castro Verde 

 
A Constituição da República Portuguesa, nos artigos 73º e 74º, afirma a educação e o ensino 
como direitos de todos os cidadãos e obriga o Estado a promover a sua democratização, a reunir 
as condições necessárias para que a educação, realizada através da escola, “contribua para a 
igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o 
desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de 
solidariedade de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na 
vida coletiva”. 
 
Uma missão fundamental que a escola pública não pode deixar de cumprir devendo, para o 
efeito, a educação ser assumida pelo Estado como uma prioridade que salvaguarde o definido 
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na Constituição Portuguesa. Esta responsabilidade implica uma atenção especial para os 
contextos e condições em que a educação acontece, sob pena de se poder estar a colocar em 
causa a igualdade de oportunidades e o sucesso educativo. 
 
No nosso contexto local importa voltar a alertar o Ministério da Educação e Ciência para a grave 
situação em que se encontra a Escola Secundária de Castro Verde, de há uns anos a esta data, 
situação que se tem vindo a agravar muito nos últimos anos letivos. Importa referir que a 
degradação das condições físicas do edifício (onde a resolução da questão relacionada com a 
remoção das coberturas de amianto não está totalmente resolvida) afeta a motivação da 
comunidade escolar e coloca em causa a qualidade do ensino lecionado, uma vez que, 
sobretudo na época de inverno, o desconforto térmico é enorme e as infiltrações nas coberturas 
inviabilizam a utilização de alguns espaços. A degradação estende-se também aos 
equipamentos existentes, como carteiras e cadeiras, cujo estado de conservação também 
inviabiliza alguma operacionalidade letiva. 
 
Assim, tendo presente a realidade que se vive, e na sequência: 
 
- dos esforços desenvolvidos nos últimos anos no sentido de alertar as entidades competentes 
para a situação da Escola Secundária de Castro Verde, com destaque para os contactos 
estabelecidos pela Câmara Municipal de Castro Verde e pela direção do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde; 
- da inscrição da obra de requalificação da Escola Secundária de Castro Verde no Mapeamento 
dos Investimentos em infraestruturas escolares do Programa Operacional Regional do Portugal 
2020, mediante reivindicação da Câmara Municipal de Castro Verde; 
 
- dos documentos emanados do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde, cujo teor foi dado a conhecer às entidades 
competentes; 
 
- das manifestações de protesto e indignação levadas a cabo pelos alunos da Escola Secundária 
e demais comunidade escolar; 
 
- das questões interpeladas pelas bancadas do PCP e do PEV aos Ministros da Educação nas 
legislaturas anteriores sobre as condições da Escola Secundária de Castro Verde e a 
necessidade urgente de intervenção, tendo os deputados João Ramos (PCP) e José Luís 
Ferreira (PEV), bem como Mário Simões (PSD) constatado a situação em visita realizada à 
ESCV. 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em sessão ordinária, no dia 17 de Dezembro 
de 2015, delibera: 
 

1. Manifestar a sua enorme preocupação pelas condições em que se encontram as 
instalações e os equipamentos da Escola Secundária de Castro Verde, as quais 
originam problemas que colocam em causa o exercício da prática educativa e a 
segurança dos próprios alunos; 

2. Subscrever todas as diligências que têm sido efetuadas com o objetivo de apelar para a 
resolução deste problema que preocupa a comunidade; 

3. Repudiar a falta de investimento dos sucessivos governos no sentido de resolver este 
problema que se arrasta há vários anos e que se tem vindo a agravar nos últimos anos 
letivos; 
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4. Apelar para que sejam tomadas medidas no sentido de resolver esta situação com 
brevidade, que permitam uma intervenção de requalificação profunda que a Escola 
Secundária de Castro Verde necessita para desempenhar o seu papel, num cenário de 
igualdade de oportunidades, que deve orientar a intervenção do Estado, numa política 
pública educativa de qualidade; 

5. Dar conhecimento do teor desta Moção ao Ministro da Educação e Ciência, às bancadas 
parlamentares da Assembleia da República, ao Delegado da DGEstE-DSR Alentejo, à 
Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde e ao Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

 
Colocada a proposta de moção à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe 
Mestre congratulando-se com a mesma, tendo informado que na última reunião pública do 
executivo municipal havia, como munícipe, manifestado a sua preocupação quanto ao estado de 
degradação da Escola Secundária, pelo que a moção agora apresentada vai de encontro ao que 
manifestou nessa reunião e que confirma que de facto a degradação daquele estabelecimento 
de ensino afeta efetivamente todas as pessoas que utilizam aquelas instalações, degradação 
esta, que tem vindo a aumentar ao longos dos anos, uma vez não tem sido feita qualquer 
intervenção, nem em termos de imagem, nomeadamente ao nível de pinturas. 
 
Reparou, contudo, o Sr. Vogal Filipe Mestre para o conteúdo de um parágrafo da moção, quando 
refere “- das questões interpeladas pelas bancadas do PCP e do PEV aos Ministros da 
Educação, nas legislaturas anteriores, sobre as condições da Escola Secundária de Castro 
Verde e a necessidade urgente de intervenção, tendo os deputados João Ramos (PCP) e José 
Luís Ferreira (PEV), bem como Mário Simões (PSD) constatado da situação, em visita realizada 
à ESCV.”, e lamentou que a CDU não se tenha  apercebido que, para além das diversas 
solicitações do Partido Socialista para serem recebidos na Escola Secundária de Castro Verde, 
para abordar esta problema, às quais não obtiveram resposta, houve uma visita à porta do 
mesmo estabelecimento de ensino com o então candidato a Deputado, Sr. Pedro do Carmo, 
onde manifestaram a sua indignação quanto à paragem das obras necessárias nas mesmas 
instalações. Afirmou, contudo, que este reparo era apenas para ficar em registo e que ia votar 
favoravelmente a mesma moção, uma vez que esta é mais importante do que o “esquecimento” 
em causa. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho chamando a atenção para um facto curioso em que 
a capa do jornal municipal “O Campaniço”, que comemorou a sua 100ª. edição, retratava as 
diversas capas do mesmo jornal e em que uma delas de há vinte anos referia-se a uma 
manifestação havida junto às instalações da Escola Secundária de Castro Verde contra as más 
condições do mesmo estabelecimento de ensino, o que quer dizer que este é um mal que já dura 
há mais de vinte anos. 
 
Usou depois da palavra o 2º. Secretário, Sr. João Branco, informando que não foi por mal que a 
moção não refere a visita do Partido Socialista às instalações da Escola Secundária, mas sim 
pelo facto de se tratar de uma visita não oficial, que nem foi solicitada junto da Direção da 
Escola, como aconteceu com os referidos intervenientes no exercício das suas funções como 
deputados. 
 
Não havendo mais intervenções, colocou a Srª. Presidente à votação a proposta da moção, 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
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Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio o Sr. José Camacho Teresa, na qualidade de Vice-
-Presidente da Associação de Moradores e Amigos das Piçarras que colocou à Assembleia as 
seguintes questões de interesse para os moradores daquela localidade, informando que as já 
haviam colocado quer na Junta de Freguesia quer no executivo municipal, mas que até à data 
ainda não tinha obtido qualquer resposta à maioria dos assuntos colocados: 
 
- Manifestou a sua preocupação por terem conhecimento da existência de pedidos de intenções 
de instalação de Etar’s para produção e compostagem de lamas de resíduos nos arredores do 
Monte das Piçarras, oriundos de outras regiões, tendo em conta os maus cheiros que os 
mesmos vão trazer, pelo que solicitou informação sobre as mesmas intenções. 
- Questionou se o Orçamento Municipal contempla alguma verba para aplicar no melhoramento 
da imagem das Piçarras, no que respeita a pedidos já formalizados, quer na Câmara quer na 
Junta de Freguesia, nomeadamente a construção de passeio pedonal, passadeiras e lombas de 
redução de velocidade na estrada que circunda a mesma localidade, assim como o estado 
degradante em que se encontra a ETAR, conforme fotos comprovativas que entregou. 
 
Posto isto, procedeu a Srª. Presidente à leitura da exposição feita pela Associação de Moradores 
das Piçarras e em seguida colocou o assunto à consideração do Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, tendo o mesmo informado que os 
assuntos já tinha sido abordados em reunião daquele órgão e que a Associação de Moradores 
tomou conhecimentos das decisões tomadas, nomeadamente, que está em fase adiantada de 
elaboração, o projeto de embelezamento das Piçarras, na zona da escola, o qual prevê a 
instalação de um parque geriátrico, a construção de um passeio pedonal e a colocação de 
passadeiras na estrada. Alertou, contudo, para o facto da construção do passeio pedonal 
implicar a negociação de terrenos de particulares e de que há o conhecimento de que  alguns 
proprietários, apesar de não ter havido ainda contatos diretos, não estarem dispostos a ceder 
esse pequeno espaço de terreno para o efeito, sendo que, à exceção do passeio pedonal, há 
condições de levar a efeito todos os compromissos assumidos, no princípio do ano de 2016, 
informação esta que já foi transmitida à Associação de Moradores. 
 
Quanto ao primeiro ponto da preocupação da Associação de Moradores, deu a Srª. Presidente a 
palavra ao Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo começado por lembrar que deu entrada 
nos serviços municipais um pedido de parecer prévio sobre a localização de um investimento 
para tratamento e secagem de lamas de ETAR’s, no sentido da produção de composto e de 
energia, pedido este endereçado depois às entidades intervenientes neste processo, sobre o 
qual as mesmas proferiram pareceres favoráveis. 
 
Adiantou, que este pedido ocorreu durante o ano de 2015, e veio na sequência de um pedido 
anterior formulado por um investidor estrangeiro e uma vez que este mesmo investidor não 
desenvolveu o pedido de intenção, o proprietário do terreno em causa, fê-lo, com a intenção de 
que retomando o pedido, garantiria a aprovação prévia, tendo ainda afirmado o Sr. Presidente  
que esta informação já tinha sido dada à Associação de Moradores das Piçarras. 
 
Relativamente à ETAR das Piçarras, confirmou o Sr. Presidente que a mesma está de facto 
bastante degradada e que, por isso, foi feito um projeto de remodelação, estando a decorrer 
concurso para adjudicar as obras de remodelação de mais dua ETAR’s no concelho, conforme 
está consignado na proposta de Orçamento e Opções do Plano, a ser apreciado e votado nesta 
sessão. 
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Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho felicitando e congratulando-se com a existência e o 
papel da Associação de Moradores e Amigos das Piçarras nesta Assembleia, em termos de 
democracia, apresentando os problemas daquela localidade. 
 
Manifestou depois o mesmo Vogal, a sua preocupação quanto à aprovação pela Câmara 
Municipal da intenção da instalação de uma unidade de transformação e tratamento de lamas 
provenientes de ETAR’s, tendo em conta o conhecimento profissional que tem sobre a realidade 
desta matéria e que, em sua opinião, “não é algo que se queira ter ao pé da porta”, tendo em 
conta os odores que deitam, daí achar que deve ser bem ponderada a localização destas 
instalações. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre congratulando-se igualmente com a presença da 
Associação de Moradores das Piçarras nos trabalhos desta Assembleia, e em seguida, 
questionou o número de remodelações de ETAR’s previstas, tendo o Sr. Presidente informado 
que no momento estão abertos concursos para adjudicação das respetivas obras, 
nomeadamente das ETAR’s de Piçarras, Namorados e Santa Bárbara de Padrões. 
 
Quanto à instalação das unidades de transformação e tratamento de lamas, informou o Sr. 
Presidente da Câmara que apenas foi emitido um parecer prévio de localização, não estando em 
causa qualquer licenciamento e que nenhum projeto entrou nos serviços municipais, pedido esse 
que obteve os pareceres favoráveis das entidades competentes nesta matéria, nomeadamente o 
ICNF e a CCDRAlentejo. Adiantou que a mesma situa-se nas imediações da Estação de 
Transferência de Resíduos, e foi tida em conta a proximidade das habitações, e informou que em 
função do licenciamento, a existir, estará o respetivo projeto sujeito à legislação e aos pareres 
das entidades com responsabilidade nesta matéria. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Artur Lagartinho considerando que a concretizar-se o pedido de 
licenciamento, não poderá haver a discordância quanto à sua localização, uma vez que já foi 
emitido um parecer favorável à mesma, e daí achar que a Autarquia, como entidade mais 
próxima das populações, devia ter tido isso em conta, lembrando que, mesmo que sejam 
cumpridos todos os requisitos ambientais, há um deles que é muito difícil ser avaliado que é a 
questão dos odores, e lembrou, a propósito, a exploração suinícola existente nas imediações de 
Castro Verde. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que apesar da Estação de Transferência de Resíduos se localizar a 
alguma distância da localidade das Piçarras, não quer dizer que um odor mais forte não chegue 
à mesma localidade, assim como também há que ter em conta que estará localizada nas 
imediações de uma estrada municipal, voltando a referir-se aos odores provenientes da 
exploração suinícola que incomodam quem circula no IP2 e que também não são poucas as 
vezes que chegam a Castro Verde. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que subscrevia o que o Sr. Vogal Artur 
Lagartinho afirmou e lamentou a saída do mesmo Vogal, por um período de um ano, tendo em 
conta que o mesmo, independentemente da força politica a que pertence, é, em sua opinião, 
uma voz independente. 
 
Não havendo mais intervenções, encerrou a Srª. Presidente da Assembleia registando as 
preocupações expostas nesta Assembleia, relativamente à intenção da instalação de unidades 
de transformação e tratamento de lamas. 
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Ordem do dia: 
 
Submetendo, formalmente, a ordem do dia à consideração dos Srs. Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Srª. Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
1º. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 
       2016: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal, as propostas das Opções do 
Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2016, na sequência da deliberação do executivo 
municipal, tomada na sua reunião realizada no dia 14 de Outubro do ano corrente. 
 
“Considerando que compete à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal, as Opções do Plano e proposta de Orçamento, cf. determina o artigo 
33º.1/-c) da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, tal como atrás é mencionado, aprovar os 
documentos previsionais, p.f. do art.º 25-1- a) da mencionada Lei; 
 
Assim, face ao exposto, para que o processo esteja concluído em tempo oportuno, e seja 
presente ao Órgão competente para a sua aprovação, apresento aos eleitos que constituem o 
Órgão, Câmara Municipal, uma proposta dos documentos em causa, decorrido o seu período de 
apreciação pública, assim como cumprido o Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei 
nº. 24/98, de 26 de Maio.” 
 
Aberta a discussão, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre fazendo uma análise em termos gerais à 
apresentação e objetivos estratégicos dos documentos em apreciação, concordando 
nomeadamente, quanto à atenção a ter na conservação das diversas infraestruturas, assim 
como a prevista abertura a todas as portas para rentabilizar todos os fundos que possam ser 
canalizados para o nosso concelho. 
 
Manifestou igualmente o mesmo Vogal a sua concordância quanto à possibilidade de uma 
Câmara poder preencher as lacunas e omissões do Poder Central. 
 
Registou igualmente com agrado da preocupação em dar continuidade a projetos, 
nomeadamente da zona de atividades económicas empresariais e da melhoria das vias de 
comunicação, afirmando que muitas destas preocupações já o Partido Socialista havia proposto 
no órgão executivo, tendo as mesmas sido aceites, à exceção da implementação da unidade 
móvel médico-social, por opção politica. 
 
Referiu-se depois o Sr. Vogal Filipe Mestre a outras propostas que o PS havia apresentado, 
nomeadamente a construção do polidesportivo do Centro Escolar nº.2, a remodelação da rede 
de águas de Castro Verde, de uma maneira mais profunda do que a CDU apresenta, a 
reabilitação da EM 508 e CM 1139, com umas verbas ligeiramente maiores, assim como da 
criação do Pólo da Biblioteca em S. Marcos da Ataboeira. Solicitou ainda ao Sr. Presidente da 
Câmara que explana-se o essencial que é proposto nestes documentos. 
 
Assim, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que começou por informar que os 
documentos previsionais foram elaborados, dentro dos prazos que a lei estabelece, mas o facto 
dos mesmos terem que ser elaborados a tão longa distância da data de aprovação da 
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Assembleia Municipal sempre foi contestado por ser um “perfeito disparate” e sobretudo com o 
absoluto desconhecimento do Orçamento de Estado e consequente participação das autarquias 
nos respetivos impostos, agravado ainda mais no ano em curso, em sua opinião, tendo em 
atenção o período eleitoral, em que os resultados conduziram a uma perspetiva de mudança 
muito significativa, em termos governamentais, e que, por isso, a proposta de Orçamento de 
Estado só irá certamente surgir no próximo ano, pelo que, perante este facto, a opção tomada foi 
reproduzir o que foi feito no ano transato. 
 
Realçou ainda o Sr. Presidente a incógnita que existe quanto aos Fundos Comunitários, em que 
decorridos dois anos após a oficial programação, a denominada “Portugal 2020”, até à presente 
data se desconhece completamente o desenrolar da mesma ao nível das Autarquias. 
 
Quanto à proposta de Orçamento e Opções do Plano, informou o Sr. Presidente que a mesma 
foi elaborada nos moldes anteriores, através dos contributos dos serviços municipais, do 
executivo municipal e ao nível das freguesias, isto dentro do desconhecimento em termos de 
prespectiva de receita, como já havia afirmado, recorrendo contudo ao crédito conforme pedido 
formulado junto desta Assembleia Municipal na sua última sessão ordinária. 
 
Adiantou o Sr. Presidente da Câmara que dentro da perspetiva realista que tem pautado a 
gestão da CDU, houve o entendimento que este orçamento, em termos de receita, devia situar-  
-se nos 11.000.000,00 de euros. 
 
Em termos de despesa, destacou o Sr. Presidente a continuação da colaboração e da 
descentralização com as Juntas de Freguesia, face ao papel preponderante das mesmas, na 
resolução dos problemas junto das populações, mantendo a “bitola” da comparticipação de 80% 
nos investimentos que as mesmas Juntas de Freguesia queiram realizar, assim como manter o 
apoio ao associativismo, nas suas diferentes áreas. 
 
Afirmou manter igualmente o mesmo nível de apoio em setores que, não sendo da 
responsabilidade direta da autarquia, necessitam de forma absoluta desses apoios, 
nomeadamente o continuar a garantir o ensino público nas melhores condições, assim como ao 
nível da saúde, continuando a manter uma atenção muito forte sobre os problemas sentidos, 
nomeadamente ao nível da colocação de médicos de família, situação esta que existe no 
momento devido à falta de um médico e em que a Unidade de Saúde Local já contactou a 
Câmara Municipal na perspe tiva da colocação do mesmo. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que a Autarquia vai manter a sua participação ativa na gestão do 
sistema de abastecimento de água em alta, assim como ao nível do saneamento, através da 
Associação de Municípios em que participa e da empresa em que é acionista, assim como ao 
nível de resíduos sólidos através da Resialentejo. 
 
Quanto às questões relacionadas com a EDP, informou o Sr. Presidente que a situação estava 
dependente do período final da concessão da exploração da energia elétrica em curso, estando 
assim em estudo a forma como as mesmas serão tratadas face à incógnita que está subjacente 
à nova concessão. 
 
Referiu-se depois o Sr. Presidente aos grandes investimentos em obras públicas, 
nomeadamente ao nível da remodelação das redes de abastecimento de água e de saneamento, 
obras estas que irão decorrer durante muitos anos, quer ao nível da sede do concelho, das 
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sedes de freguesias e dos restantes aglomerados, que, naturalmente, com o decorrer do tempo 
terão que ser intervencionadas, assim como em termos de rede viária. 
 
Lembrou ainda outros grandes investimentos, nomeadamente a implementação da Zona de 
Atividades Económicas, cujo projeto está em face de execução, embora haja ainda divergências 
com a Estradas de Portugal, quanto à apreciação do nó de inserção da Zona de Atividades 
Económicas com a EN 2; a remodelação das Piscinas Municipais; a ampliação do Cemitério 
Municipal e outros que estão consagrados no PPI. 
 
Quanto às propostas apresentadas pelo Partido Socialista, relembrou que a criação de uma 
unidade médico-social foi a única que foi afastada, frisando contudo que não foi por motivos 
políticos e muito menos partidários, e cujas razões já foram várias vezes prestadas, quer 
verbalmente quer por escrito, conforme consta nas atas das reuniões do executivo municipal.  
 
Adiantou contudo que a criação da unidade médica não é uma necessidade objetiva da 
população do nosso concelho e que a sua implementação poderia induzir efeitos 
contraproducentes e negativos ao nível de outros níveis da administração. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrando que a falta de médicos de família, era 
um motivo justificativo para a apresentação de uma proposta no sentido da criação da unidade 
médico-social, e, por isso, é sua opinião que tal proposta não é assim tão descabida, desde que 
em articulação com as instituições sociais do concelho, com o Conselho da Ação Social e 
principalmente com o Centro de Saúde, tendo também em conta, o problema da falta de médicos 
de família instalado e que, em sua opinião, está difícil de resolver. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, a propósito, questionou se a aquisição de uma viatura substituía 
um médico de família. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que não, mas questionou se o poder central não resolve os 
problemas o que será o interior do pais se não forem os Municípios a intervir, daí a intenção da 
proposta que apresentam. 
 
Questionou o mesmo Vogal, o valor previsto de derrama proveniente da atividade da Somincor, 
e lembrou que se essa verba voltar a ser menor, como tem vindo a suceder de ano para ano, 
continuará a refletir-se também no saldo de final do ano, afirmando, contudo, que deseja que o 
valor a arrecadar seja, pelo menos, idêntico ao do ano transato, daí a sua preocupação quanto 
ao saldo da gestão ter vindo a descer, face à redução das receitas. 
 
Afirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que o orçamento devia ser feito na ocasião e não em 
Setembro, como foi feito, embora reconheça que esteve também em causa o facto de não haver 
Orçamento de Estado, pelas razões que são conhecidas de todos.  
 
O Sr. Presidente da Câmara, a propósito da preocupação manifestada pelo Sr. Vogal Filipe 
Mestre sobre os saldos do exercício, afirmou que estava muito mais preocupado com a mesma, 
por vir de alguém que tem a pretensão de gerir a Câmara Municipal. 
 
Considerou assim que tal conceito de gestão era bizarro e questionou se a forma de gerir é 
manter um mealheiro de dois ou três milhões de euros pois, em sua opinião, qualquer autarquia 
que tenha à sua disposição muito ou pouco, deverá ser para investir, na resolução das 
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necessidades da população, e não para reter na “gaveta”, preocupação seria sim gastar mais do 
que a capacidade de realização. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que nunca foi política da CDU fazer “mealheiros”, por não ser uma 
forma correta de gestão e que preocupa-o quem tem essa visão nos dias de hoje. 
 
Acerca da aquisição da unidade móvel médico-social, lembrou, que a mesma não traria como 
“brinde” um médico de família, e em sua, opinião, podia sim “abrir as portas” à vontade de 
alguém, no sentido de fechar as extensões dos serviços de saúde existentes no concelho, 
colocando, por exemplo, um médico dentro dessa mesma viatura e por conseguinte rentabilizar 
esse mesmo médico, afetando a qualidade do serviço nacional de saúde que já é precária. 
 
Relembrou o Sr. Presidente que a criação de tal serviço móvel depende muito das condições 
geográficas e territoriais, e deu como exemplo os concelhos de Odemira e de Mértola, onde se 
justifica a existência desse equipamento, devido a essas mesmas condições geográficas e 
territoriais, ao invés de Castro Verde em que a situação não se coloca. 
 
Afirmou assim, que há que continuar sim, a exigir a colocação de mais médicos, mantendo a 
funcionar as extensões de saúde, lembrando, contudo, as dificuldades em mantê-las, pelo que 
reafirmou que aventuras destas podem permitir a alguém dizer que já não são necessárias as 
extensões de saúde e substitui-las por um serviço móvel, em que um médico ao invés dos 1.600 
doentes habituais passe a atender 3.000 ou mais. 
 
Interveio depois a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, afirmando que tinha conhecimento pessoal 
do serviço prestado por uma unidade móvel médico-social, em que a mesma estacionava em 
determinado local da povoação, tanto no Verão como no Inverno, ficando os utentes à espera de 
serem atendidos na rua, sujeitos ao rigor das temperaturas, pelo que é de opinião que esse 
serviço não substitui uma consulta prestada no Centro de Saúde, junto do médico de família e 
com as condições adequadas, para além do problema informático que se coloca na emissão das 
receitas médicas, na medida em que essa unidade móvel não possui os meios informáticos, e 
que faz com que os doentes tenham que obter essas mesmas receitas nos sítios apropriados.  
 
Não havendo mais intervenções, foram as propostas das opções do Plano e Orçamento 
Municipais, submetidas a votação, separadamente, tendo as mesmas sido aprovadas por 
maioria, com os votos favoráveis dos Vogais da CDU, 3 abstenções dos Vogais do PS e 1 
abstenção do Vogal do PSD. 
 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas correntes: 
9.210,000 €; Receitas de Capital: 1.790,000 €; Total Geral das Receitas: 11.000,000 €; 
Despesas correntes: 7.568,278 €; Despesas de capital; 3.431,722 €; Total Geral das Despesas: 
11.000,000 €. 
 
Apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte declaração de voto: 
 

“DECLARAÇÃO DE VOTO 
A boa saúde e o fortalecimento da democracia exigem diferenças de opinião e reclamam uma 
permanente pluralidade que ajude a construir melhores soluções para a vida dos cidadãos.  
Infelizmente, não poucas vezes, perante as nossas propostas e posições alternativas, temos 
sido acusados de demagogia e de outras coisas mais graves que não queremos aqui recordar. 
Ficam essas atitudes com quem as assume e pratica!  
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Nesta análise às GOP, queremos começar por destacar um facto que agora fica ainda mais 
claro: Os eleitos do PS tiveram razão antes do tempo!  
 
Comecemos pela Derrama!  
Há um ano, na discussão das GOP de 2015, quando a maioria da CDU inscreveu uma previsão 
de receita de dois milhões de euros provenientes desse imposto alertámos que a previsão 
estava errada e que a execução do documento ficava condicionada.  
 
Tínhamos razão: a Câmara recebeu de Derrama cerca de 590.000 euros e o “erro” da CDU 
atingiu cerca de 1.400.000 euros de receita a menos.  
 
E é curioso recordar que o Senhor Presidente da Câmara, perante os nossos reparos e avisos 
para essa evidente possibilidade, respondeu assim: “Ao longo dos anos temos dado sobejas 
provas de maturidade e competência nesta matéria e não será agora que recebemos lições do 
PS”.  
 
Não quisemos dar lições, mas provavelmente a maioria da CDU deveria ter ouvido as palavras 
dos eleitos do PS com outro respeito e humildade!  
 
Importa também destacar duas áreas essenciais: A rede de águas da vila de Castro Verde e a 
rede municipal de estradas. O PS propôs para execução em 2015 um investimento de 350 mil 
euros na Rede de Águas – uma proposta que, é bom recordar, o Senhor Presidente disse ser 
“no mínimo caricata”… pelo que não lhe merecia qualquer comentário.  
 
Porque certamente não estava a considerar caricatos os gravíssimos problemas da rede de 
águas da vila de Castro Verde, acreditamos que o Senhor Presidente estava a referir-se ao valor 
que propusemos para investimento em 2015. É portanto curioso que, no Orçamento de 2016, a 
CDU já tenha inscrito uma previsão de 250.000 euros de investimento – mais 100 mil euros do 
que tinha defendido para 2015. Agora cabe-nos a nós, sem qualquer ironia, afirmar que é “muito 
caricato” registar que a CDU afinal vai cada vez mais de encontro ao que o PS defende…  
 
No caso das estradas, não temos muito a dizer: há pelo menos 15 anos que estão previstas 
obras na Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa Bárbara) e no Caminho Municipal 1139 
(Santa Bárbara/ Mina de Neves-Corvo). Como sabemos todos muito bem, têm sido apenas 
promessas eleitorais nunca cumpridas pela maioria da CDU. Para 2016, o PS propôs 350.000 
euros para estas obras mas a CDU inscreveu no Orçamento 250.000. Esperamos que não 
venham considerar a nossa proposta desajustada e, daqui a um ano, na preparação do 
Orçamento de 2017, inscrever uma correção em alta como fizeram agora com a rede de águas. 
 
Destacamos aqui apenas os problemas que julgamos cruciais e que há muito estão por resolver 
no nosso concelho. Isto apesar das promessas repetidas dos eleitos da CDU, que não tiveram 
capacidade política para criar soluções, apesar de saberem propagandear muito bem as 
supostas virtudes da sua governação municipal.  
 
É também neste âmbito que não podemos deixar de falar na intenção já assumida pela maioria 
da CDU, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, de avançar com dois pedidos de 
empréstimo à banca num total de 1.700.000 euros.  
 
Como já tivemos oportunidade de afirmar anteriormente, entendemos que o recurso ao crédito é 
uma ferramenta de gestão que não deve ser “diabolizada”, mas o percurso da gestão camarária 
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da CDU tem particularidades que, em relação direta com a necessidade de pedir dinheiro 
emprestado ao banco, não podemos deixar de destacar o seguinte:  
 
1 – A Câmara Municipal de Castro Verde recebeu de Derrama sobre o IRC, nos últimos 11 anos, 
cerca de 25,2 milhões de euros.  
 
2 – Durante estes 11 anos (apesar de tão avultadas receitas!) não foi capaz de resolver 
problemas tão graves como os que persistem na Rede de Abastecimento de Águas na vila de 
Castro Verde, na Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa Bárbara) e no Caminho Municipal 
1139 (Santa Bárbara/ Mina de Neves-Corvo), entre outras intervenções há muito tempo 
inadiáveis.  
 
3 – Nestes anos, o valor recebido da Derrama sobre o IRC das empresas deveria ter feito toda a 
diferença na Câmara Municipal, até por comparação com outros concelhos que não receberam 
sequer 10% desse valor. Não ignoramos o que está feito… mas temos a obrigação de denunciar 
com firmeza o que sucessiva e inexplicavelmente ficou por fazer.  
 
4 – Acreditemos, pois, que estes empréstimos servirão para resolver estes problemas tão graves 
que afetam o quotidiano da nossa comunidade e não para prepara o período de campanha 
autárquica que se aproxima a “passos largos”. 
 
Falemos agora das propostas do PS para as GOP 2016.  

1. Aquisição/Implementação de Unidade Móvel Médico-Social  
2. Polidesportivo do Centro Escolar nº 2  
3. Reabilitação da Rede de Águas de Castro Verde  
4. Reabilitação da Estrada Municipal 508 e do Caminho Municipal 1139  
5. Criação do pólo da Biblioteca em S. Marcos da Atabueira Confiamos que o 

Polidesportivo avance em 2016 e acreditamos que São Marcos da Atabueira há muito 
tempo que merece ter a sua biblioteca.  

Por outro lado, já aqui discorremos sobre a previsão pouco ambiciosa que a maioria da CDU tem 
para resolver com a celeridade que todos exigimos os problemas da rede de águas e das 
estradas. Importa, portanto, destacar a rejeição repetida da aquisição de uma Unidade Móvel 
Médico-Social: um projeto que consideramos importante para as pessoas mais idosas do nosso 
concelho, sobretudo no plano social, mas que tem sido sucessivamente recusado pela CDU.  
Uma atitude, quanto a nós, erradamente fundada numa interpretação algo ortodoxa e que já não 
se usa do relacionamento entre as administrações local e central.  
 
Para terminar, não queremos deixar de salientar que registamos como positivo aquilo que está 
determinado no Orçamento para as áreas da cultura, desporto, tempos livres e apoios ao 
movimento associativo. E assinalamos como importante as respostas que estão previstas para 
os sectores da Educação e Ensino e os apoios ao sector social e às freguesias.  
 
Refira-se, aliás, que nunca deixámos de apoiar as propostas da maioria que consideramos justas 
para as intervenções concretizadas e/ou planeadas nestas áreas.  
Esta atitude mostra bem o nosso sentido de responsabilidade e a maneira como pomos os 
interesses da população à frente dos meros interesses da política e dos partidos. Assim fosse a 
conduta de outros!  
 
É também neste contexto que optamos pela ABSTENÇÃO na votação das GOP e Orçamento de 
2016, sendo certo que, independentemente disso, a maioria CDU contará sempre com a nossa 
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permanente exigência, reparo e defesa de propostas alternativas, numa atitude construtiva e que 
corresponda aos verdadeiros interesses das populações do nosso concelho.” 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2016: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta do Mapa de Pessoal para o 
ano de 2016, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na sua reunião 
realizada no dia 14 Outubro do ano corrente: 
 
“Considerando que vão a aprovar ao Órgão competente, Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, os documentos previsionais do Município, Opções do Plano (Plano Plurianual 
de Investimentos e Ações Mais Relevantes) e Orçamento. 
 
Considerando que nos termos do artigo 29º. do Anexo à Lei nº.35/2014, de 20 de Junho, 
conjuntamente com esses documentos, será também de aprovar o Mapa de Pessoal; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs. a submissão do presente Mapa de Pessoal à 
Assembleia Municipal, para efeitos de decisão (deliberação), cf. determina o art.º 25º/1-o) do 
Anexo I à Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro.” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, foi a proposta do Mapa de Pessoal para o ano 
de 2016 submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta do Regulamento Municipal de Abastecimento de 
       Água: 
 
Na sequência do pedido formulado pelo executivo municipal, conforme sua deliberação tomada 
na reunião realizada no dia 25 de Novembro último, colocou a Srª. Presidente à apreciação da 
Assembleia a proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento de Água, da qual havia sido 
enviada cópia a todos os Vogais. 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta do Regulamento Municipal de Abastecimento 
de Água submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta do Regulamento Municipal de Serviços de 
        Saneamento de Águas Residuais Urbanas: 
 
Na sequência do pedido formulado pelo executivo municipal, conforme sua deliberação tomada 
na reunião realizada no dia 25 de Novembro último, colocou a Srª. Presidente à apreciação da 
Assembleia a proposta de Regulamento Municipal de Serviços de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas, da qual havia enviado cópia a todos os Vogais. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, foi a proposta do Regulamento Municipal de 
Serviços de Saneamento de Águas Residuais Urbanas submetida a votação, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade. 
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5º. - Apreciação e votação de proposta do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 
       Limpeza e Higiene Urbana: 
 
Na sequência do pedido formulado pelo executivo municipal, conforme sua deliberação tomada 
na reunião realizada no dia 25 de Novembro último, colocou a Srª. Presidente à apreciação da 
Assembleia, a proposta de Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene 
Urbana, da qual havia sido enviada cópia a todos os Vogais. 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta do Regulamento Municipal de Gestão de 
Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade. 
 
6º. - 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 
documento anexo, enviados para efeitos da apreciação da Assembleia Municipal, reportada ao 
período de 25 de Setembro a 14 de Dezembro do ano corrente. 
 
7º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de 
Freguesia de Entradas, manifestando a sua preocupação quanto à falta de segurança que tem 
vindo a acentuar-se naquela sede de freguesia, verificando-se atos de vandalismo contra 
equipamentos e edifícios públicos, nomeadamente no Centro de Dia, nas instalações sanitárias 
da Casa Mortuária e do Campo de Futebol e recentemente um assalto aos edifícios escolares, 
pelo que manifestou opinião no sentido deste Órgão interceder junto das forças de segurança do 
concelho para que as mesmas façam sentir mais vezes a sua presença na vila de Entradas, uma 
vez que tem sido menos visível essa mesma presença, principalmente no período da noite. 
 
Interveio depois a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões 
manifestando igual preocupação por situações idênticas que se tem verificado na sua freguesia, 
devido também à falta de visitas da Guarda Nacional Republicana, o que tem aumentado os atos 
de vandalismo. 
 
Manifestou em seguida o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesia 
de Castro Verde e Casével igual preocupação por situação idêntica que se tem verificado em 
Casével e nos Aivados. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia questionou os mesmos Presidentes de Juntas se tinham 
colocado o assunto junto da GNR, no sentido de reforçar a vigilância, e obteve informação de 
que tal questão foi colocada ao anterior comando e que todas as ocorrências haviam sido 
participadas à mesma força de segurança. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando igual preocupação por essas ocorrências, 
sendo, por isso, sua opinião que devem ser tomadas de facto medidas concretas. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que esta situação, que se tem agravado nos últimos meses, 
é cíclica e eventualmente indicia a presença de algumas pessoas menos convenientes em 
determinados momentos, e por isso ia diligenciar junto do Comandante do Destacamento no 
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sentido de alertar para estas situações e para a necessidade do patrulhamento nas freguesias, 
afirmando contudo que a falta desse patrulhamento não é pela falta de pessoal, mas sim de 
viaturas. 
 
8º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio novamente o Sr. José Camacho Teresa que em 
nome pessoal e na qualidade de Vice-Presidente da Associação de Moradores e Amigos das 
Piçarras, agradeceu a atenção e a forma como foi recebido nesta Assembleia. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 
Presidente da Assembleia, 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 pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


