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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ATA DA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº.6/2015 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro 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, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos 
Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da Silva, Artur 
Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva Matos, 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. 
 
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 e procedeu à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Período antes da ordem do dia 

 

 Aprovação das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária). 

 Expediente. 

 Outros assuntos de interesse. 

 Período reservado à intervenção do público. 
 

Ordem do dia 
 
  1º. - Apreciação e votação de proposta da 3.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2015. 
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  2º. - Apreciação e votação de proposta de recurso à reserva de recrutamento de dois lugares 
de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza). 
 
  3º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2016. 
 
  4º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis, em 2016. 
 
  5º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2016. 
 
  6º. - Apreciação e votação de projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vila de 
         Castro Verde. 
 
  7º. - Apreciação e votação de proposta para autorização à Câmara, para contratação de 
         empréstimos bancários. 
 
  8º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
  9º. - Outros assuntos de interesse. 
 
10º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação das atas das sessões anteriores: 
 

Atendendo a que foram previamente distribuídas, cópias das atas das sessões anteriores 
realizadas nos dias 30 de Junho e 1 de Setembro (ordinária e extraordinária), dispensou a Srª. 
Presidente a sua leitura, pelo que colocou-as à apreciação e não se verificando quaisquer 
alterações, submeteu-as a votação, tendo a primeira sido aprovada por maioria, com as 
abstenções dos Vogais Maria Cesaltina Basílio, Maria da Luz Mateus Pereira, João Pedro Dias 
Aurélio, Artur Jorge Lagartinho e Ana Sofia Coelho, e a segunda igualmente por maioria, com as 
abstenções dos Vogais João Pedro Dias Aurélio e Maria João Lima Teixeira da Silva, por não 
terem estado presentes nas sessões em causa. 
 

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

 E-mail da CIMBAL prestando informação sobre a retoma dos trabalhos no IP2 e no IP8. 

 Ofícios do Gabinete do Sr. Primeiro Ministro, da Casa Civil do Sr. Presidente da 
República e do Chefe de Gabinete da Srª. Presidente da Assembleia da República, 
acusando a receção da moção desta Assembleia Municipal “Por uma Escola Pública de 
Qualidade - Não à sua Municipalização”. 

 Convite da Câmara Municipal para participar numa sessão participativa que decorreu no 
dia 15 de Setembro, no Fórum Municipal, para equacionar a candidatura de Castro 
Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO. 

 Ofício da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, dando conhecimento da recente 
inauguração da nova sala de espera para utentes do Serviço de Urgência Básica de 
Castro Verde. 

 Convite, do Instituto Nacional de Emergência Média, para assistir à cerimónia da entrega 
de 25 ambulâncias de socorro, realizada no dia 28 do corrente mês, uma das quais ao 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Castro Verde. 
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 Petição formulada pelo Sr. António Manuel Camacho Lampreia, sob o lema “Por um IMI 
mais justo para as famílias numerosas”, em que questiona esta Assembleia, sobre se a 
Câmara Municipal já apresentou alguma proposta a este órgão para a fixação da taxa do 
IMI, se a mesma prevê a redução de 20% para famílias numerosas e se esta 
Assembleia vai ou não instar o órgão executivo a apresentar uma proposta de fixação do 
valor anual da taxa de IMI que contemple a referida redução de 20%. 

 
Justificação de falta 

 
No âmbito do expediente recebido deu a 1ª. Secretária conhecimento do pedido de justificação 
de falta, solicitado pelo Sr. Vogal João Pedro Dias Aurélio, à sessão realizada no dia 1 de 
Setembro corrente, tendo sido o mesmo aceite pela Mesa. 
 

Outros assuntos de interesse: 
 

Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte 
proposta, subscrita pelos eleitos do PS, e da qual foi distribuída cópia a todos os Vogais: 
 

“Proposta 
 
1. A crescente degradação da vida económica das famílias, nomeadamente das mais 
numerosas, justifica uma política concreta da administração pública no sentido de aliviar, por 
exemplo, a violenta carga fiscal que tem vindo a ser implementada, particularmente nos últimos 
quatro anos pelo Governo PSD/CDS. 
 
2. Com a publicação da Lei nº. 82/D-2014, de 31 de Dezembro, a qual foi aditado o nº.13 ao 
artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), existe a possibilidade de os 
municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, reduzirem os valores a liquidar de 
IMI, nomeadamente nos casos de imóvel destinado a habitação própria e permanente 
coincidente com o domicílio fiscal do proprietário. 
 
3. Essa redução do IMI pode ser concretizada atendendo ao número de dependentes que, nos 
termos do previsto no artigo 13º. do Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário 
em 31 de Dezembro, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Nº. de dependentes a cargo Redução da taxa até 

01 10% 

02 20% 

03 30% 

 
4. Havendo esta possibilidade de os Municípios agirem no sentido de aliviarem o enorme peso 
dos impostos cobrados às famílias do concelho de Castro Verde, o Partido Socialista, no âmbito 
da alínea b), nº. 1 do Artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal de Castro Verde, propõe 
que este órgão aprecie e aprove a redução da taxa do IMI no concelho de Castro Verde, nos 
termos antes referidos.” 
 
Antes de proceder à leitura desta proposta, o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que sabia que esta 
matéria era da exclusiva competência do executivo para a propor à Assembleia Municipal, no 
entanto, a intenção da mesma vai no sentido de uma sensibilização junto da Câmara, tendo em 
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conta também os prazos legalmente estabelecidos para se pronunciar sobre a redução da taxa 
em causa. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que este assunto estava relacionado com um dos 
pontos da ordem de trabalhos, no entanto, efetivamente, não se podia fazer uma votação da 
mesma, uma vez que era matéria da exclusiva competência da Câmara Municipal, pelo que a 
mesma, podia ir sim no sentido de sensibilizar o executivo para se pronunciar sobre uma 
eventual redução da taxa do IMI a famílias numerosas.  
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre procedeu, em seguida, à leitura da proposta acima descrita, tendo a 
Srª. Presidente relembrado que perante o quadro legal, a Assembleia não tinha competência 
para proceder a uma votação do que é proposto. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que cabia à Assembleia entender se era matéria que pode ou 
não ser discutida neste órgão e, perante o facto de desconhecer qual a intenção da Câmara 
Municipal nessa matéria, era de opinião, que esta era a única forma de dirigir o assunto ao 
executivo municipal, relembrando, no entanto, os prazos fixados para haver uma decisão sobre 
este assunto, por ambos os órgãos municipais. 
 
Posto isto, colocou a Srª. Presidente o assunto à consideração da Assembleia, tendo o Sr. Vogal 
José de Brito Martins afirmado que os Vogais do PS estavam a antecipar-se ao órgão Câmara 
Mnicipal, que tem competência para aprovar e propor estas taxas, e lembrou que a Assembleia 
Municipal só pode pronunciar-se perante uma proposta do executivo municipal. 
 
O Sr. Filipe Mestre voltou a referir que perante a ausência de qualquer intenção da Câmara em 
apresentar alguma proposta neste sentido e tendo em atenção o prazo estabelecido para 
formalizar qualquer redução das taxas em causa, em que, a última reunião ordinária da 
Assembleia, nesse período estabelecido, resume-se apenas a esta, a solução passou por 
apresentar esta proposta, no âmbito do período antes da ordem do dia, no sentido de surgir uma 
opinião unânime que possa influenciar a decisão da Câmara Municipal. 
 
Voltou a Srª. Presidente da Assembleia a referir que todos os Srs. Vogais podem pronunciar-se 
sobre esta proposta, mas não no sentido de apreciar e votá-la face ao que está estabelecido 
legalmente sobre esta matéria, e lembrou, por exemplo, que quanto à proposta enviada pela 
Câmara Municipal, sobre a fixação da taxa do IMI, a Assembleia Municipal não tem competência 
para alterar a taxa que é proposta e estabelecer outra, como também não tem poderes para 
votar uma proposta que não venha do executivo municipal, mesmo que todos os Vogais 
opinassem nesse sentido. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre considerou que era importante que, desta Assembleia partisse uma 
opinião no sentido de sensibilizar a Câmara para apresentar uma proposta, indo o documento 
que apresentaram, nesta sessão, nesse sentido. 
 
Posto isso, a Srª. Presidente da Assembleia sugeriu a alteração da parte final do documento, por 
forma a ficar escrito, que o mesmo tem como objetivo sensibilizar a Câmara para a redução da 
taxa do IMI em causa. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre voltou a considerar que, mesmo não sendo para votação, o assunto 
devia ser aberto à discussão dos Vogais, por forma a ver qual o sentido da opinião da 



 

5/20 
Sessão da AM de 29.9.2015 
 

Assembleia, relembrando, mais uma vez, o prazo que está fixado para os órgãos executivo e 
deliberativo se pronunciarem. 
 
A Srª. Presidente afirmou que o assunto estava à consideração dos Srs. Vogais para puderem 
pronunciar-se, neste período, antes da ordem do dia, sendo esta a única forma de abordar o 
assunto, tendo em conta que o mesmo não foi previamente agendado, e lembrou que, mesmo se 
fosse da competência da Assembleia aprovar o proposto, não estando agendado 
antecipadamente, podia dar lugar a uma recusa por parte dos Srs. Vogais, como já aconteceu 
anteriormente. 
 
O 1º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, corroborando da opinião da Srª. Presidente 
relativamente ao facto da Assembleia não poder votar o proposto pelos Vogais do Partido 
Socialista, alvitrou que faria todo o sentido que os Srs. Vereadores do Partido Socialista tivessem 
apresentado esta proposta no respetivo órgão executivo para que a mesma pudesse ser 
apresentada à Assembleia Municipal. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que o sentido da apresentação deste assunto na Assembleia 
Municipal era por terem em consideração que sendo esta questão discutida num órgão com mais 
representantes, ao invés de num órgão composto apenas por 5 elementos, permitia um debate 
mais amplo e onde poderiam surgir mais opiniões, afirmando contudo sem desprimor para os 
elementos que constituem o executivo municipal. 
 
Posto isto, solicitou a palavra o Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo alertado para o facto 
da proposta apresentada pelos membros do Partido Socialista não estar em conformidade com o 
que a lei define nesta matéria, uma vez que a mesma prevê uma redução máxima até 10% para 
um dependente, para dois dependentes até 15%, e para três ou mais dependentes uma redução 
até 20%, e não como é referido na proposta apresentada. 
 
O Sr. Filipe Mestre reconheceu o erro, embora tenha consultado um documento produzido pela 
Autoridade Tributária e Financeira, sobre os valores em causa. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho lembrando que segundo o 
Regimento, os membros da Assembleia podem apresentar propostas, e daí ser seu 
entendimento que este Órgão possa propor ao executivo que delibere nesse sentido, tendo a 
Srª. Presidente relembrado que a lei, nesta matéria fiscal, define quais as competências de cada 
órgão, pelo que, conforme já foi aqui sugerido, o assunto será remetido ao executivo, como 
recomendação, para ponderar sobre o mesmo. 
 
A seguir, apresentou a Sra. Vogal Alexandra Batista Tomé, a seguinte proposta de moção, 
subscrita pelos eleitos da CDU, procedendo à sua leitura e da qual foi distribuída cópia a todos 
os Vogais: 
 

“Moção em defesa da Segurança Social 
 

A Segurança Social constitui um dos Direitos e Deveres Sociais do Estado, para com os seus 
cidadãos, consagrado na Constituição da República Portuguesa (CRP). 
 
Com efeito, se de acordo com a CRP todos têm direito à Segurança Social, incumbe ao Estado 
organizar, coordenar e subsidiar um sistema público de Segurança Social unificado e 
descentralizado, com a participação das associações sindicais, de outras organizações 
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representativas dos trabalhadores e de associações representativas dos demais beneficiários. 
O sistema de Segurança Social português deve, por isso, proteger os cidadãos na doença, 
velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações 
de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho, 
contabilizando todo o tempo de trabalho para o cálculo das pensões de velhice e invalidez, 
independentemente do sector de atividade em que ele tiver sido prestado. 
 
A CRP reconhece também a Segurança Social como um bem público, solidário e universal de 
todos e para todos, para a qual o seu financiamento e o reforço das funções redistributivas 
devem garantir, de forma sustentada, as condições de vida das famílias e, em particular, dos 
mais carenciados. Neste contexto, é o próprio Estado quem reconhece que o apoio aos cidadãos 
e às famílias não representa uma despesa, pois constitui sempre um investimento. 
 
Assim, considerando que é através da Segurança Social que os trabalhadores acedem a 
prestações substitutivas do seu rendimento de trabalho - em casos de doença, na maternidade e 
paternidade, no desemprego, na doença profissional, na invalidez e na velhice -, que as famílias 
são comparticipadas, nomeadamente, na educação das crianças e jovens através do abono de 
família e de prestações dirigidas à dependência e à deficiência, e que as pessoas mais pobres e 
vulneráveis são apoiadas através de prestações sociais, incluindo as pensões sociais, o 
Rendimento Social de Inserção e o Complemento Solidário para Idosos; 
 
Considerando que os problemas do financiamento da Segurança Social não se resolvem 
reduzindo ou cortando direitos, mas sim aprofundando os valores da solidariedade e da coesão 
social, apostando num modelo de desenvolvimento orientado para produções de elevado valor 
acrescentado e na qualidade do emprego, bem como na justa distribuição do rendimento, 
garantindo a proteção social na velhice, nas crianças, no desemprego e na invalidez; 
 
Considerando que o sistema público de Segurança Social, sem os devidos recursos financeiros, 
porá em causa o preceito constitucional, que incumbe ao Estado, de promover a execução de 
políticas de pleno emprego com salários justos, sem a precarização das relações de trabalho, o 
aumento do desemprego, a emigração em massa de jovens trabalhadores em idade ativa, ou o 
corte de pensões e prestações sociais que deixem as famílias ainda mais desprotegidas face 
aos riscos sociais; 
 
Considerando ser indispensável garantir tanto o financiamento sustentado da Segurança Social, 
como a manutenção de técnicos do Instituto da Segurança Social nas Comissões de Proteção 
de Crianças e Jovens, como os Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social continuarem 
a prestar uma resposta social, eficaz e eficiente aos trabalhadores em dificuldades económicas, 
no desenvolvimento de projetos e iniciativas que contribuam para a coesão social e o bem-estar 
cultural, intelectual e profissional dos trabalhadores do sistema público de Segurança Social; 
 
Considerando que a Segurança Social tem um papel essencial para a coesão social, para a 
concretização dos valores da solidariedade laboral e entre gerações, para a salvaguarda do 
rendimento dos cidadãos, para a proteção da maternidade e da paternidade ou na diminuição da 
pobreza e da exclusão social; 
Em suma, considerando que o sistema público de Segurança Social representa uma das mais 
importantes conquistas do 25 de Abril que nos cabe preservar e defender, e que é imperioso 
respeitar os princípios, os valores e os direitos consagrados na Constituição da República 
Portuguesa, de modo a permitir que se viva e trabalhe com dignidade, numa sociedade mais 
justa e solidária. 
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A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida no dia 29 de Setembro de 2015, deliberou: 
 

1- Saudar o sistema público, solidário e universal da Segurança Social consagrado na 
Constituição da República Portuguesa, bem como a luta dos trabalhadores da 
Segurança Social e os seus contributos em defesa dos direitos e da qualidade de vida 
dos portugueses em geral. 
 

2- Advogar mais emprego e melhores salários, que significam melhores prestações sociais 
e mais receitas para a sustentabilidade da Segurança Social. 

 
3- Defender o estabelecimento de critérios de justiça nos apoios e prestações sociais, para 

que seja assegurado o direito a um rendimento mínimo que permita às famílias em 
situação economicamente débil ou a quem se encontra em situação de pobreza viver 
com dignidade. 
 

4- Pugnar pela melhoria da proteção social das pessoas com deficiência, dos aposentados, 
pelo reforço dos direitos de maternidade e paternidade nos diversos regimes de 
segurança social e pela universalidade do abono de família a crianças e jovens.” 

 
Colocou a Srª. Presidente à consideração da Assembleia a proposta de moção apresentada, 
tendo intervindo o Sr. Vogal Carlos Ramos, afirmando que não deixava de ser particularmente 
triste que o que tem a ver com as pessoas esteja cada vez mais subordinado a diretrizes e 
interesses financeiros que tratam as pessoas como mercadoria, em que há quem não dê lucro, 
sendo por isso necessário pensar em plafonamentos verticais e horizontais, sabendo-se que, 
mais tarde ou mais cedo, os prejudicados são sempre os mesmos, são os que contribuíram, os 
que estão a contribuir e os que começam a contribuir, e, independentemente dos discursos 
decorrentes da campanha eleitoral, em curso, o horizonte em relação à chamada 
sustentabilidade da segurança social não vai ser nada boa. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que não pretendia fazer qualquer crítica, 
mas considerava demasiado extenso o conteúdo da moção, e opinou que se trata de um direito 
constitucional que deve ser defendido intransigentemente, ao invés do que existia antes do 25 de 
Abril, em que não havia qualquer segurança social e que era mesmo desumano uma pessoa 
chegar ao fim da vida sem qualquer segurança. 
 
Quanto à sustentabilidade da segurança social, afirmou que a mesma era igual a todas as 
outras, isto é, tem que haver dinheiro para a assegurar, e que têm que ser os contribuintes a 
contribuir e não como tem acontecido, em que há um empobrecimento e um desemprego diário 
que faz com que essa sustentabilidade seja posta em risco, uma vez que, por consequência, 
deixa de haver contribuintes para sustentar o sistema. 
 
Interveio depois o 1º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, afirmando que, independentemente 
da opinião quanto à extensão da moção, é de facto triste ter que lembrar ao Governo que tem 
que respeitar e governar segundo a Constituição, como neste mandato tem acontecido nas mais 
variadas vertentes da via nacional, e que esta proposta de moção, pretende alertar para outros 
governos vindouros, a obrigação de respeitar a mesma Constituição, quer na área da ação social 
quer noutras áreas. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de moção colocada à votação, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal Guilherme Gois, do PSD. 
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Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da 
Câmara, tendo o mesmo dado conhecimento do convite (dia aberto) dirigido à população para 
visitar, no próximo dia 1 de Outubro, as instalações da ETA - Estação de Tratamento de Águas 
do Monte da Rocha e a ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Castro Verde, no 
âmbito do Dia Nacional de Água, convite este que endereçou igualmente a todo este órgão 
deliberativo, informando a disponibilidade de transporte para o efeito. 
 
Foi depois dada a palavra ao Sr. Vereador António José de Brito, tendo o mesmo, afirmado que 
subscrevia e valorizava a intervenção do Sr. Vogal Artur Lagartinho, e nesse sentido 
recomendava à Mesa da Assembleia que refletisse verdadeiramente sobre o Regimento, uma 
vez que o mesmo, na parte dos direitos dos eleitos, contempla a possibilidade dos Vogais 
puderem apresentar propostas, moções e requerimentos. 
 
O Sr. Presidente da Câmara alertou que não estava em causa a apresentação de propostas no 
seio desta Assembleia mas, na situação em causa, o termo do documento deixa de ser uma 
proposta para ser uma recomendação da Assembleia à Câmara Municipal, uma vez que o 
assunto interfere no seu funcionamento ou na sua atuação. 
 
A Srª. Presidente afirmou que deve ficar bem claro que a Mesa da Assembleia tem por princípio 
nunca recusar quaisquer propostas que sejam aqui apresentadas, mas nesta situação o que 
estava em causa é que este órgão não pode aprovar uma matéria que é da competência da 
Câmara Municipal, como é ocaso da fixação e taxas ou impostos, em que as propostas têm que 
ser aprovadas em sede do executivo e depois remetidas à Assembleia Municipal para a 
respetiva decisão. 
 
O Sr. Vereador António José de Brito manifestou o seu entendimento no sentido de que esta 
proposta fosse remetida à Câmara Municipal, não como uma recomendação, mas sim como 
proposta para a respetiva apreciação, tendo em conta que o Regimento permite a apresentação 
de propostas. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho relembrando que qualquer Vogal tem o direito de 
apresentar as propostas que entender tendo feito em seguida uma análise do conceito de 
proposta, a partir do dicionário da língua portuguesa, tendo a Srª. Presidente esclarecido a 
diferença que há em relação ao conceito de proposta em termos de português e em termos 
jurídicos. 
 
No sentido de ultrapassar este impasse, o Sr. Vogal Filipe Mestre, fez questão de interpelar a 
Câmara sobre se já ponderou propor o assunto à Assembleia, e se ponderou, em que sentido. 
 
O Sr. Presidente afirmou que a Câmara não analisou este assunto e informou que na sua 
próxima reunião não está agendada a abordagem do mesmo. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio o Sr. António Manuel Camacho Lampreia, 
informando que havia endereçado um pedido dirigido ao Sr. Presidente da Câmara acerca da 
redução das taxas do IMI para as famílias numerosas, e que o mesmo respondeu que o 
executivo tinha a sua opinião formada e tencionava comunicá-la à Assembleia, para decisão até 
ao próximo dia 29 de Novembro do corrente ano, daí manifestar a sua preocupação tendo em 
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conta também os prazos legalmente estabelecidos para a Câmara e a Assembleia se 
pronunciarem, sobre essa mesma a redução. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia informou que o prazo em causa é até ao dia 30 de Novembro 
pelo que a Assembleia, desde que haja uma proposta da parte do executivo, pode reunir em 
qualquer altura em sessão extraordinária, até àquela data. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou a resposta dada ao Sr. António Lampreia, pelo que em 
função do que for decidido pelo coletivo do órgão deliberativo, solicitará à Srª. Presidente da 
Assembleia Municipal, a realização de uma reunião extraordinária, para se pronunciar sobre o 
assunto, por forma a comunicar atempadamente à Autoridade Tributária essa mesma decisão. 
 
Procedeu depois o Sr. Presidente da Câmara à leitura da circular nº. 9/2015, de 28 de Agosto, 
da Autoridade Tributária, que revogou, a que cometia um “pequeno” lapso, que era uma 
administração geral definir orientações sobre órgãos que não estão sob a sua dependência 
hierárquica, nomeadamente, definir que o procedimento para efeitos do pedido de redução da 
taxa, era um requerimento dirigido ao Presidente da Câmara e que este, por sua livre vontade, 
teria o poder de a reduzir a “a, b ou c.” 
 
Pormenorizou depois o Sr. Presidente da Câmara toda a metodologia decorrente da nova 
circular sobre os procedimentos para a redução da taxa do IMI, a qual veio a repetir o que está 
na lei, e rematou afirmando que “é muito simples fazer ofertas ou dar presentes com o dinheiro 
dos outros”. 
 

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 de proposta da 3ª. alteração ao Mapa de Pessoal para 2015: 
 
Colocou a Srª Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta enviada pelo 
executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 2 de 
Setembro corrente: 
 
“Considerando que o atual mapa de pessoal, aprovado por deliberações da Câmara Municipal, 
de 29 de outubro de 2014 e da Assembleia Municipal de 17 de dezembro de 2014, alterado por 
deliberações da Câmara de 18 de fevereiro e 16 de março, e da Assembleia Municipal de 26 de 
fevereiro e 1 de Abril do corrente ano, necessita ser ajustado às atuais necessidades. 
 
Considerando a necessidade de reforço no setor de higiene pública e tendo em conta que se 
encontra válido um procedimento concursal para recrutamento de Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza), proponho à Câmara Municipal e posterior aprovação pela Assembleia 
Municipal, a alteração ao mapa de pessoal que se anexa, para que seja possível o recurso à 
reserva de recrutamento, para provimento de 2 lugares de Assistente Operacional (Cantoneiro 
de Limpeza).” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre a proposta da 3ª. alteração ao Mapa de 
Pessoal para 2015, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  
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2º. - Apreciação e votação de proposta de recurso à reserva de recrutamento de dois 
         Lugares de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza): 
 
Submeteu a Srª Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta enviada pelo 
executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 2 de 
Setembro corrente: 
 
“No ano de 2015 os Municípios podem recrutar trabalhadores, desde que se verifiquem 
cumulativamente os requisitos previstos no nºs 2 do artigo 62º e alínea b) e d) do nº 2 do artigo 
47º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro: 
 
Reunidos os requisitos abaixo mencionados proponho a aprovação da presente proposta pelo 
Órgão Executivo e posterior aprovação do Órgão Deliberativo, para recurso à reserva de 
recrutamento constituída no procedimento concursal publicado no Diário da República nº 181, de 
19 de setembro de 2014, referência B, o qual foi homologado por meu despacho de 16 de janeiro 
de 2015, para recrutamento de dois lugares de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), 
por tempo indeterminado. 
 
1 - No ano de 2015 os municípios em equilíbrio não podem aumentar a despesa com pessoal, de 
acordo com o nº 2 do art.º 62º do O.E.; assim estão previstas as seguintes alterações em termos 
de remuneração com pessoal que entretanto iniciaram funções em 2015 e aqueles que 
cessaram funções durante o ano de 2014: 
 

Encargos com recrutamentos já 
assumidos em 2015 

Diminuição de encargos em relação ao ano de 2014 
(aposentações, licenças…) 

113.670 € 118.000 € 

2 - Encargo com o recrutamento no corrente ano (início Novembro) – vencimento 2.350 €, 
segurança social 558 €, sub. refeição 375 € = 3.283,00 € 
 
Requisitos mencionados no art.º 64º da L.O.E. 

Imprescindibilidade do Recrutamento 
 

Identificação do posto de 
trabalho 

Descrição sintética das 
atividades inerentes ao 
posto de trabalho 

 
Fundamentação 

 
Assistente Operacional 

(Cantoneiro de Limpeza) 

Remoção de lixos e 
equipamentos, varredura e 
limpeza de ruas e sarjetas. 

É imprescindível o 
recrutamento para assegurar a 
prestação de serviço público de 
qualidade, no âmbito das 
atribuições do município 
definidos no art.º 23º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

Evolução dos Recursos Humanos 
 

 31/12/2013 31/12/2014 
 

Atualmente 
(25/agosto/2015) 

Total *) 203 197 198 

Carreira/categoria 
Assistente Operacional *) 

 
126 

 
122 

 
124 
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*) Inclui 24 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Ação Educativa) contratados pela Câmara a 
prestar serviço nas escolas do 1º ciclo. 
 
Os encargos decorrentes do recrutamento estão previstos nos termos do Doc. Anexo. 
 
3 - Requisitos do nº 2 do artigo 47º do O.E. 
 
b) Foi publicitado o procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público e foram cumpridas as 
preferências legais de admissão, não se tendo verificado qualquer candidatura. 
 
d) Conforme se pode verificar na plataforma do SIIAL, foram cumpridos todos os deveres de 
informação.” 
 
Não se verificando qualquer pedido de esclarecimento sobre a proposta de recurso à reserva de 
recrutamento de dois lugares de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), foi a mesma 
submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 
       2016: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta, apresentada pelo 
executivo, na sequência da sua deliberação tomada no dia 2 de Setembro corrente: 
 
“A Lei 73/2013, de 3 de Setembro, estabelece no art.º 25º, alínea c), que os Municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS, determinada nos termos do 
artigo 26º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
calculada sobre a coleta liquida das deduções previstas no nº.1 do artigo 78º. do Código do IRS. 
 
Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças 
desta Câmara Municipal, proponho que ao abrigo do referido artigo, seja fixada para o ano de 
2016, a taxa de 5%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea e) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, se pronuncie.” 
 
Posto isto, apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre, do Partido Socialista, a seguinte proposta, 
idêntica à apresentada pelo Sr. Vereador António José de Brito, no executivo municipal. 
 
“Durante os últimos quatro anos, o Governo PSD/CDS impôs aos portugueses um brutal 
aumento de impostos que se refletiu com muita gravidade nos agregados familiares. 
 
Essa política de austeridade, insensível e ultraliberal, agravou as dificuldades das famílias e, no 
caso do concelho de Castro Verde, tem penalizado bastante um relevante número de pessoas. 
 
Havendo neste domínio a possibilidade de os Municípios aliviarem esta violenta carga fiscal dos 
cidadãos, uma vez que podem fixar entre 0 a 5% a percentagem de IRS que irão receber, os 
eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Castro Verde apresentam a seguinte 
proposta: 
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Fixação para o ano de 2016 de uma taxa de 2%, da participação variável do IRS dos sujeitos 
passivos, com domicílio fiscal na área do Município de Castro Verde. 
 
A aprovar esta proposta do PS, a exemplo do que sucede em cerca de uma centena de 
municípios portugueses, especialmente do interior, a Câmara Municipal dá um sinal concreto de 
solidariedade e contribui para o alívio fiscal dos agregados familiares do nosso concelho.” 
 
Alertou a Srª. Presidente para o facto de não ser possível à Assembleia Municipal votar uma 
proposta diferente da apresentada pelo executivo, à semelhança do que aconteceu com a 
proposta apresentada sobre a redução da taxa do IMI, tendo em conta que a competência sobre 
esta matéria pertence à Câmara Municipal. Assim, referiu, a Assembleia ou aprova a proposta 
apresentada pela Câmara ou não a aprova votando contra, tendo o Sr. Vogal Filipe Mestre 
manifestado o entendimento de que podiam igualmente apresentar uma proposta, já que, em 
anos anteriores, isso terá acontecido. 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta apresentada pelo executivo municipal submetida a votação, 
tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 5 votos contra dos eleitos do PS e 2 abstenções 
da Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, da CDU e do Sr. Vogal Guilherme Gois, do PSD. 
 
Apresentaram os eleitos do Partido Socialista a seguinte declaração de voto: 
 
“Os eleitos do PS na Assembleia Municipal de Castro Verde não podem deixar de lamentar a 
insensibilidade da CDU para aprovar a nossa proposta de redução do IRS no nosso concelho em 
2016. 
 
Tendo em conta a fortíssima austeridade imposta pelo  Governo PSD/CDS, assente em políticas 
insensíveis e ultraliberais que, de um modo geral,  penalizaram muito as famílias portuguesas, 
consideramos que os Municípios não podem deixar de agir em contraciclo e, desse modo, 
procurar, de acordo com os meios que estão ao seu alcance, aliviar a carga fiscal dos cidadãos. 
 
Nesse sentido, os eleitos do Partido Socialista, na Câmara e na Assembleia Municipal de Castro 
Verde, propuseram a fixação em 2,0% da participação variável em IRS dos sujeitos passíveis 
com domicílio fiscal na área do município dos rendimentos relativos ao ano de 2015 a que o 
Município tem direito. 
 
Os eleitos do Partido Socialista entendem que, deste modo, o Município daria um sinal concreto 
de forte sensibilidade social e política, contribuindo objetivamente para diminuir a carga fiscal 
sobre as famílias do concelho de Castro Verde, nomeadamente aquelas que foram gravemente 
atingidas pelo brutal aumento de impostos determinado pelo Governo PSD/CDS. 
Infelizmente, a CDU não quer seguir este caminho. 
 
Quem fica a perder são os cidadãos do nosso concelho.” 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis,  
         em 2016: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia, a seguinte proposta apresentada pelo 
executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada no dia 2 de Setembro corrente: 
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“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças 
desta Câmara Municipal, que anexo, e nos termos do nº.5 do artigo 112º do Código do IMI, as 
taxas a aplicar em cada ano situam-se dentro do intervalo previsto na alínea c) do nº.1, do 
mesmo artigo que é de 0,3% a 0,5% (redação da lei nº.83-C/2013- 31/12), proponho que ao abrigo 
daquela disposição legal, a taxa a aplicar no ano de 2016 seja de 0,3%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a decisão para que a 
mesma, nos termos da alínea d) do nº.1 do art.º 25º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, 
autorize a fixação da referida taxa.” 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos, 
recomendando ao executivo uma tomada de posição favorável quando ponderar na redução da 
taxa do IMI a famílias numerosas. 
 
Interveio depois o 1º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, lembrando que a proposta da fixação 
da taxa do IMI em 0,3%, em apreciação, é para todos os proprietários de imóveis, quer tenham 
ou não filhos, enquanto, estranhamente, há autarquias do Partido Socialista que fixam estas 
taxas com valores que, por vezes, ascendem aos 0,4%, mas depois aplicam-lhe um desconto 
sobre essas taxas. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que esta taxa é completamente distinta da referente à redução 
do IMI para famílias numerosas, e lembrou que há autarquias que nem podem reduzir essa 
mesma taxa quando têm processos de assistência financeira, e, por isso, tinha que se ter em 
conta a situação financeira de cada uma, por vezes herdada de gestões anteriores. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de fixação da taxa municipal sobre imóveis para 
2016 colocada à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2016: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta formulada pelo 
executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 2 de 
Setembro corrente: 
 
“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças 
desta Câmara Municipal, que anexo, e considerando-se a necessidade de o município reforçar a 
sua capacidade financeira, tendo em vista o conjunto de investimentos em PPI, particularmente 
os cofinanciados parcialmente pelos fundos comunitários. 
 
Proponho, que ao abrigo do disposto no nº.1 do artigo 18º. da Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, 
seja lançada para o ano de 2016 uma derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou superior a 150.000 €, 
e a criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios inferior a 150.000 €. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea d) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, autorize o 
lançamento de derramas.” 
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Posto o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos, 
manifestando a sua opinião contra a existência de isenção em termos absolutos, considerando 
que devia haver alguma taxa, mesmo mínima que fosse, por questão de elementar justiça. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre, lembrando e congratulando-se que foi com base numa 
proposta do Partido Socialista, que foram fixadas estas taxas diferenciadas, no sentido de dar 
um estímulo às pequenas empresas, enquanto que nas empresas com maior volume de 
negócios, a taxa até podia ser superior, por forma a criarem mais riqueza no concelho, 
contrariando o que, infelizmente, se passa pois constata-se que está a diminuir nesse sentido. 
 
O Sr. Vogal Carlos Ramos lembrou que o exemplo começa a nível da administração central, com 
as facilidades concedidas em termos fiscais às grandes empresas. 
 
Usou da palavra depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho, afirmando que mantinha a mesma posição 
dos anos anteriores, por discordar com a aplicação de uma taxa de 0% sobre o lucro tributável 
das empresas com um volume de negócios inferior a 150.000 €, sendo de opinião que todas 
deviam pagar em proporção à sua dimensão e aos lucros que gerarem. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 
2016, colocada à votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com as abstenções dos 
Vogais Carlos Ramos e Artur Lagartinho, da CDU, e Maria da Luz Pereira, do PS. 
 
  6º. - Apreciação e votação de projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
         Vila de Castro Verde. 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Assembleia, o projeto de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana de Vila de Castro Verde, enviada pelo executivo municipal, na sequência da 
sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 2 de Setembro corrente. 
 
Antes de dar a palavra à Assembleia, solicitou a Srª. Presidente ao Sr. Presidente da Câmara, 
uma apresentação deste documento, tendo o mesmo, utilizando um projetor de imagens, feito a 
apresentação de toda a documentação anexa à proposta acima descrita, afirmando que a 
mesma corresponde ao primeiro passo de um processo que conduzirá à formalização e 
subsequente implementação de uma estratégia integrada, orientada para promover a 
reabilitação e revitalização urbana da vila de Castro Verde, e consequente acesso a 
determinados financiamentos comunitários para o efeito, conforme explicou 
pormenorizadamente. Afirmou que Castro Verde e Aljustrel, mesmo não fazendo parte das 
cidades do Alentejo, foram classificadas, tendo em atenção a exploração mineira, aglomerados 
centros estruturantes, ao nível do Programa Regional de Ordenamento do Território, este, como 
primeiro instrumento de ordenamento do território que veio informar todas estas práticas que se 
seguiram nesta matéria, e que obrigou a Autarquia, para entrar neste eixo comunitário de 
financiamento, a ter que elaborar um conjunto de documentos, em que este é o primeiro, e que, 
por opção e originalidade, abrange a totalidade do espaço construído ou em consolidação em 
Castro Verde, tendo em atenção a grande maioria dos prédios mais recentes que já têm alguma 
idade significativa, e não apenas o seu centro histórico, dado à sua reduzida dimensão, daí a 
justificação do alargamento da área de reabilitação urbana, ser toda a área de construção de 
Castro Verde, conforme explicou.  
 
Adiantou que esta delimitação, não vai conduzir à elaboração de mais um plano de ordenamento 
ou de gestão urbanística do território, mas sim a um programa de dinamização da própria vila de 
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Castro Verde e que dá resposta a três objetivos principais, conforme estão consignados no 
documento em apreciação, e que sintetizam-se em reforçar a qualidade e funcionalidade dos 
sistemas urbanos de uso coletivo (infraestruturas); promover a conservação e utilização do 
parque edificado e, por fim, reforçar as dinâmicas de animação económica, social e cultural, 
conforme é facultado em lei através de medidas e acesso a incentivos fiscais, em matéria 
tributada, nomeadamente ao nível do IMI, IMT, IRS, IRC e do IVA, e a fundos comunitários, 
diretos e bancários, quer ao nível do setor privado como do setor público, nomeadamente 
autarquias e outros do sector privado mas sem fins lucrativos, conforme pormenorizou. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que este projeto de 
delimitação da área de reabilitação urbana era um passo importante, que o documento está bem 
elaborado, no entanto tinha algumas dúvidas quanto à competência da redução da taxa do IVA, 
e do IRS por parte da Autarquia, e quanto aos previstos incentivos fiscais, é de opinião que os 
mesmos deviam ser objeto de discussão, isto é, se se pratica uma majoração fiscal ou antes 
uma intervenção direta, por parte da Autarquia, em prédios cuja degradação ponha em causa as 
pessoas e os bens que circulem na via pública. 
 
O Sr. Presidente da Câmara frisou que o que estava em causa, hoje, era apenas a delimitação 
da área de reabilitação e tudo o resto será primeiro estudado, depois será discutido na Câmara e 
só depois virá à Assembleia Municipal, e relembrou que este documento não era mais um 
documento de ordenamento do território, mas sim, fundamentalmente, de um programa no 
sentido de “animar” a vila de Castro Verde, quer através do setor público quer do privado, no 
sentido de não se ficar com a parte antiga despejada e a perder qualidade de vida, tendo em 
conta a existência dos equipamentos dentro da coroa urbana que circunda o “miolo antigo”, 
perante a inexistência de espaços para o efeito nesta área, lembrando contudo a preocupação 
de intervir e revitalizar esta zona antiga, trazendo pessoas para a mesma, nomeadamente com a 
instalação do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, lembrando, contudo, que esta obra 
certamente ficaria mais económica se tivesse sido realizada de raiz numa qualquer outra zona 
nova de Castro Verde. 
 
Quanto aos previstos incentivos fiscais, lembrou o Sr. Presidente que há legislação de 
enquadramento que permite esses mesmos incentivos, através da autorização a conceder pela 
Assembleia Municipal, conforme pormenorizou. 
 
Quanto à preocupação manifestada pelo Sr. Vogal Filipe Mestre sobre as situações de imóveis 
em ruínas, lembrou o Sr. Presidente que tais situações já estão salvaguardas em legislação 
existente, em que a Câmara Municipal tem poderes para intervir, substituindo-se aos respetivos 
proprietários, com o consentimento dos mesmos, através da posse administrativa ou da 
expropriação, e apresentando-lhes os custos daí decorrentes, afirmando contudo que era bom a 
Câmara Municipal ter capacidade financeira e material para intervir nas situações de imóveis em 
elevado grau de degradação, assim como os de em situação devoluta. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos opinando que este era um ponto de partida, no 
âmbito da requalificação da vila de Castro Verde e questionou se não havia programa 
semelhante previsto para outras localidades do concelho. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que essa questão já lhe tinha sido colocada e a resposta 
que deu foi com base no facto das vilas de Castro Verde e de Aljustrel terem sido incluídas neste 
programa destinado aos centros urbanos estruturantes, havendo sim, após a avaliação dos 
resultados positivos ou negativos da sua implementação, e mediante a situação financeira 
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municipal e meios legais para o efeito, poder vir a ser alargado às sedes de freguesia e 
eventualmente a outros aglomerados. 
 
Não havendo mais intervenções, foi o projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Vila de Castro Verde, submetido à votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.  
 
  7º. - Apreciação e votação de proposta para autorização à Câmara para contratação de 
         empréstimos bancários. 
 
Na sequência do pedido formulado pelo executivo municipal, conforme deliberação tomada na 
sua reunião realizada no dia 16 de Setembro corrente, submeteu a Srª. Presidente à apreciação 
da Assembleia a seguinte proposta: 
 
“No quadro de preparação das Grandes Opções e Orçamento para 2016, e tendo em conta as 
dificuldades acrescidas que o atraso do início do Portugal 2020 tem trazido e a necessidade de 
avançar com estas obras, constatou-se que não existia capacidade para assegurar o 
financiamento de um conjunto de investimentos que entendemos prioritários para a melhoria da 
qualidade de vida no nosso concelho. 
 
Face à capacidade de endividamento do Município, que neste momento ronda o milhão e 
oitocentos mil euros (1.800.000,00 €), para fazer face ao financiamento parcial destas obras, 
propõe-se o recurso ao crédito bancário num montante aproximado de 1.600.000,00 €, 
subdividido em 2 empréstimos com a seguinte calendarização: 
 

1º. - Empréstimo a contratar em 2015/16, no montante de + 900.000,00 € (a 
utilizar em 2016 /2017. 

2º. - Empréstimo a contratar em 2016/17, no montante de + 700.000,00 € 
       (a utilizar em 2017/2018/2019). 

 
Identificação dos projetos e valores necessários para a sua concretização: 
 
1. - Remodelação da rede de águas e esgotos de Castro Verde - 1.000.000,00 € 
2. - Ampliação do Cemitério de Castro Verde - 150.000,00 € 
3. - Pavilhão Desportivo de Castro Verde - 120.000,00 € 
 
4. - Rede Viária: 
      4.a) EM 508 (Castro Verde - EN2/Santa Bárbara de Padrões) - 600.000,00 € 
      4.b) CM 1139 (Santa Bárbara de Padrões - EM 508/ limite) 400.000,00 € 
      4.c) EM 535 (Estação de Ourique/Castro Verde) - 800.000,00 € 
5. - Pavilhão para alojamento coletivo no Parque de Campismo - 120,000,00 € 
6. - Campo de Jogos no CE nº.2 - 120.000,00 € 
7. - Remodelação de ETAR’s  - 120.000,00 €.” 

 
Posto isto, solicitou a Srª. Presidente ao Sr. Presidente uma explicação do solicitado, tendo o 
mesmo começado por informar que este documento não vai consubstanciar a contração de 
nenhum empréstimo, e lembrou que essa contratação é primeiro aprovada pela Câmara e 
posteriormente pela Assembleia, acompanhada de todas as propostas que tenham sido 
formuladas pelas diferentes instituições bancárias, acompanhada de uma proposta após a 
seleção das mesmas. 
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Adiantou assim, que o que estava em causa era trazer para a discussão um problema que foi 
necessário levantar ao nível da preparação do orçamento para 2016, situação essa que já tinha 
sido levantada, quanto à eventual contratação de empréstimos bancários, quando da aprovação 
do orçamento do ano em curso, para a concretização de determinadas obras, e lembrou a 
capacidade de endividamento que a Câmara Municipal de Castro Verde possui, apesar de todos 
os constrangimentos impostos pela administração central. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que trata-se de um recurso ao crédito para investimentos e a sua 
vinda prévia a esta Assembleia foi no sentido de proporcionar uma conversa/discussão e 
esclarecimento, assim como na proposta de Orçamento do próximo ano, a entregar aos Srs. 
Vereadores, estar com a consciência tranquila de que auscultou as opiniões, e por isso afirmou 
que o sentido de voto desta Assembleia era importante em termos do trabalho que está a ser 
feito pelo executivo, na preparação do Orçamento. 
 
Explicou depois o Sr. Presidente que os motivos da intenção de contratação de dois 
empréstimos, ao invés de um apenas, têm a ver com o período de utilização dos mesmos, que é 
colocado às autarquias, e a necessidade programática, em termos de execução do investimento, 
permitindo assim o alargamento da sua utilização, conforme pormenorizou, e afirmou que o não 
recurso ao mesmo crédito, conforme tinha colocado, no ano anterior, essa hipótese, teve a ver 
com as condições bancárias por parte das instituições bancárias, ainda não serem 
suficientemente atrativas. 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, 
afirmando que a posição dos eleitos do Partido Socialista neste órgão era idêntica à que 
tomaram no órgão executivo, face às suas reservas quanto à contratação destes empréstimos, 
referindo-se ao montante da receita arrecadada pela Autarquia em termos de derrama, que se 
cifrou em cerca de 25 milhões de euros nos últimos dez anos, e que corresponde a um montante 
em que mais nenhum município do Alentejo e que levou a esta Câmara Municipal a ter uma 
capacidade financeira para executar obras que mais nenhuma outra tem tido. 
 
Reparou o Sr. Vogal Filipe Mestre que estes empréstimos vêm justificados com obras já 
previstas nas Grandes Opções do Plano há vários anos, nomeadamente a estrada municipal 
entre Castro Verde e Santa Bárbara de Padrões, a intervenção na rede de águas de Castro 
Verde, em que, apesar de haver valores de referência, desconhece-se o valor exato do custo 
das mesmas, e daí a dificuldade em pronunciar-se. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que algumas destas obras foram igualmente propostas pelo Partido 
Socialista, em sede das Grandes Opções do Plano, quando lhe foi pedida a sua opinião, em que 
reconheceram a necessidade de uma intervenção quer na rede de águas de Castro Verde, quer 
na estrada municipal para Santa Bárbara de Padrões e limite do concelho e para Casével, assim 
como a construção do polidesportivo do Centro Escolar nº.2, obras estas de grande 
necessidade. 
 
Adiantou que não era contra a contratação de empréstimos bancários, mas lamenta sim que 
estas obras não tenham sido executadas quando houve maior capacidade financeira, tendo em 
atenção que as mesmas constam nos programas da CDU há cerca de dois ou mais mandatos. 
 
Frisou o mesmo Vogal que a resolução da rede de águas de Castro Verde era premente, face às 
frequentes roturas que se verificam na zona mais antiga da vila e que afetam a população, assim 
como a estrada para Casével cuja situação é mais preocupante do que a estrada para Santa 
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Bárbara de Padrões, e daí ser de opinião que, com ou sem empréstimos bancários elas têm que 
ser concretizadas. 
 
Quanto ao limite de envidamento da autarquia lembrou que o mesmo está muito longe de se 
esgotar, embora reconheça que o mesmo vai ficando cada mais pequeno, tendo em conta a sua 
flexibilidade depender da média das receitas correntes arrecadadas nos últimos três anos. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos, e a propósito da intervenção do Sr. Vogal Filipe 
Mestre, lembrando que quando da campanha autárquica, o Partido Socialista rebateu que esta 
Câmara Municipal nada tinha feito, não havia obras e que tudo estava parado, no entanto, agora 
perante a intenção de contrair empréstimos para fazer obras tomam esta posição, e lembrou que 
para fazer obras é preciso dinheiro, recorrendo a empréstimos, como medida de gestão corrente 
e normal em termos de economia. 
 
Usou da palavra em seguida o Sr. Presidente da Câmara referindo-se à tão apregoada receita 
da derrama, no montante de 25 milhões de euros, afirmou que “não os tinha no bolso” e que o 
mesmo foi utilizado, e daí achar que a pergunta que deve ser feita é se o mesmo foi bem ou mal 
utilizado, ou então acharem que não se devia ter utilizado mas sim amealhado. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre respondendo à questão, lembrou como havia terminado a sua 
intervenção, ao achar que é da competência da CDU tomar estas iniciativas, por ter a maioria 
parlamentar, e que certamente a maioria dos votantes estão satisfeitos com a sua atuação e com 
a obra que têm feito, e lembrou que não era a mesma opinião que a bancada do Partido 
Socialista tem, como opção politica  
 
Afirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que nos programas eleitorais do PS têm sido apresentadas 
algumas propostas, e que as mesmas sempre têm sido consideradas irrealizáveis por parte da 
CDU, no entanto, verifica que há obras que têm sido propostas em sucessivas eleições da CDU 
e que não têm sido executadas. 
 
Frisou que jamais pensava fazer a afirmação que alguém tivesse metido o “dinheiro ao bolso”, no 
entanto, em sua opinião, têm sido opções políticas que bem ou mal quem tem que julgar são os 
eleitores, consoante a sua posição politica. 
 
Frisou o Sr. Presidente da Câmara que, para coerência de argumentação, o que estava em 
causa era o Partido Socialista rebater a necessidade de empréstimos argumentando com as 
“receitas fenomenais provenientes da derrama”, enquanto, em sua opinião, o que está em causa 
não é opção politica ou partidária de gastar o dinheiro mas apenas o de amealhar para o ter 
agora disponível para o poder utilizar nestas obras. 
 
Referiu o Sr. Vogal Filipe Mestre que, em 4 anos de mandato, uma Câmara tem um conjunto de 
realizações que, por opção política gasta numa ou noutra realização, e quem a julga são os 
eleitores, portando, em sua opinião, se o Partido Socialista estivesse a gerir tomaria outras 
opções e tentaria cumprir o que haviam prometido, e voltou a lembrar as obras previstas, há 
vários anos, nas opções do Plano por parte da CDU e que até agora não foram iniciadas. 
 
Apreciado o pedido formulado pelo executivo municipal foi o mesmo submetido a votação, tendo 
o mesmo sido aprovado por maioria, com cinco abstenções dos Srs. Vogais do Partido Socialista 
e uma abstenção do Sr. Vogal do Partido Social Democrata. 
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  8º. - 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 14 de Junho a 24 de Setembro do ano corrente. 
 
  9º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, usou da palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre 
questionando se no ano transato, aquando da decisão tomada pela Assembleia sobre a fixação 
da taxa de participação do IRS, não foram as propostas apresentadas votadas separadamente, e 
se o foram, há que estabelecer qual a orientação a ter no futuro, tendo a Srª. Presidente da 
Assembleia informado que tinha tomado nota do assunto, e considerou que se tal ocorreu 
certamente foi por lapso aquando da realização de tal votação, embora tenha a convicção que 
sempre se realizou apenas uma votação. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara que confirmou que efetivamente esta Assembleia 
Municipal cometeu o erro na última votação sobre esta matéria, conforme consta na ata da 
respetiva sessão. 
 
Reconheceu a Srª. Presidente da Assembleia o erro ocorrido e depois citou a lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais, e que no seu artigo 25º fixa as competências da 
Assembleia Municipal sob proposta Câmara Municipal, conforme descreveu, onde numa das 
suas alíneas refere nomeadamente a participação na taxa do IRS. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que foi por ter ocorrido tal votação é que levou os Vogais do 
Partido Socialista a apresentar uma proposta alternativa para a respetiva votação, da mesma 
forma como se realizou no ano transato. 
 
Manifestou ainda o mesmo Vogal a sua dúvida quanto à não votação da proposta que 
apresentaram quanto à redução das taxa do IMI a famílias numerosas, inclusive face à leitura 
que o Vogal Artur Lagartinho fez acerca da possibilidade da sua apresentação conforme o 
previsto no regimento da Assembleia, sendo seu entendimento que é possível a discussão sob o 
que é uma proposta ou uma recomendação, e, em sua opinião, seria importante haver uma 
discussão conjunta no sentido de definir posições. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara afirmando que o executivo irá abordar este assunto, 
não sabendo contudo o sentido da conclusão sobre a recomendação apresentada. 
 
10º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Concedida a palavra ao público presente, interveio a Srª. Maria Cristina Lampreia, questionando 
o Sr. Presidente da Câmara acerca da remodelação da rede de águas de Castro Verde, 
nomeadamente nas zonas mais antigas, tendo em conta os frequentes cortes no fornecimento 
de água que se verificam quase diariamente e com alguma frequência, apesar das promessas 
feitas nesse sentido. 
 
O Sr. Presidente da Câmara relembrou que os programas eleitorais devem ser lidos em todas as 
linhas, e quanto à remodelação da rede de águas e esgotos de Castro Verde o primeiro 
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parágrafo onde isso está contido, define a intenção de providenciar a sua resolução, portanto a 
questão da promessa é em primeiro lugar ter todos os dados na mão para o fazer e só depois ter 
a capacidade de decidir sim ou não quanto à sua execução, tendo em conta as condições mais 
adequadas e a oportunidade da sua concretização. 
 
Reconheceu o Sr. Presidente as falhas que se verificam no fornecimento de água em Castro 
Verde, decorrentes de roturas na rede e que dado o seu deficiente seccionamento implica o 
corte a áreas mais alargadas. Adiantou que se houvesse um secionamento mais eficaz, o mal 
podia ser condicionado geograficamente a zonas muito mais pequenas, ao invés do que, por 
vezes, acontece, que obriga ao corte geral do fornecimento a toda a vila de Castro Verde, e 
lembrou que após a reparação de uma rotura a reposição da água na rede tem que ser 
acautelada e não ser feita de forma brusca, por forma a não provocar novas roturas. 
 
Pediu o Sr. Presidente desculpas pela situação e adiantou que a Câmara está a tentar 
providenciar no sentido de evitar o corte de água, uma vez que as roturas vão continuar a 
acontecer e não se podem evitar. 
 
Interveio ainda a mesma cidadã, questionando o executivo quanto às suas prioridades na 
execução de obras, tendo em conta que, em sua opinião, a água é um bem essencial e básico, 
pelo que colocou em causa a construção do “ninho de empresas”, enquanto que, por outro lado, 
as pessoas antes de irem para lá trabalhar podem não ter água em casa, e daí questionar “se 
não seria mais prioritário dar água às pessoas”. 
 

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. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


