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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016. 
 
 
 
Nº.1/2016 
 
Aos catorze dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, na vila de Castro Verde e Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços do Município, 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 Cruz Mendes Basílio, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto 
Soares Ramos, João Pedro Dias Aurélio, Maria João Lima Teixeira da Silva, Carla Maria Costa 
Guerreiro Gonçalves, em substituição do Vogal Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia 
Guerreiro Coelho, Vasco Correia Ferreira, em substituição do Vogal 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 extraordinária. 
 
Faltou a esta sessão a Vogal Maria João Lima Teixeira da Silva. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara, Francisco 
Duarte, e os Srs. Vereadores António João Fernandes Colaço, Paulo Jorge Nascimento e 
António José de Brito. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos, 
dando contudo conhecimento e desejando as boas vindas à Vogal Carla Gonçalves, em 
substituição do Vogal Artur Lagartinho, por motivo de pedido de suspensão do mandato, por um 
período de um ano, e ao Vogal Vasco Correia, em substituição do Vogal Rui Matos, por motivo 
de doença. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de autorização à Câmara Municipal para a 
contratação de empréstimo bancário, até ao montante de 900.000 € 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Posto isto deu início aos trabalhos: 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de autorização à Câmara Municipal para a 
       contratação de empréstimo bancário, até ao montante de 900.000 € 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia, o pedido de autorização formalizado 
pelo executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião ordinária, 
realizada no dia 6 do corrente mês de Janeiro, conforme proposta que a seguir se transcreve: 
 
“Considerando a proposta que levámos à Assembleia Municipal em 29 de setembro de 2015, 
sobre a necessidade em iniciarmos um processo de pedido de empréstimo a médio e longo 
prazo, que mereceu a concordância daquele Órgão; 
 
Considerando a proposta submetida à reunião ordinária de 11 de novembro de 2015 da Câmara 
Municipal, onde foi dado sequência ao processo, tendo em vista lançar o procedimento, com a 
consulta a  realizar a cinco bancos; 
 
Considerando que dos cinco convidados, não apresentou proposta o Novo Banco e o Banco 
BIC; 
 
Considerando que aqueles que concorreram, o Santander Totta, a Caixa Geral de Depósitos e o 
Millennium bcp, a Caixa Geral de Depósitos foi aquele que apresentou melhor proposta, 
conforme informação técnica; 
 
Considerando que está decorrido o período de audiência dos interessados, iniciado em 1 de 
dezembro de 2015, não tendo havido qualquer reclamação à informação técnica, que sustenta 
como melhor proposta a da Caixa Geral de Depósitos; 
 
Assim, face ao exposto, proponho: 

a) Que adjudiquemos à Caixa Geral de Depósitos a abertura de crédito até ao valor de 
900.000,00 € para os seguintes investimentos inscritos no Plano Plurianual de 
Investimentos: 

 
Investimento Montante 

Estações de Elevação e Tratamento de Águas Residuais 120.000,00 € 
Remodelação da rede de águas de Castro Verde 200.000,00 € 
Pavilhão Desportivo de Castro Verde 120.000,00 € 
Rede viária:  
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   - EM 508 (Castro Verde - EN 2) /Stª. Bárbara de Padrões 
   - CM 1139 (Stª. Bárbara - EM 508/limite) 

400.000,00 € 
60.000,00 € 

Total 900.000,00 € 
b) Que aprovemos a minuta do contrato junta, enviada pela CGD (doc. anexo I). 

 
c) Que solicitemos à Assembleia Municipal autorização para a contratação do empréstimo, 

ao abrigo do disposto no art.º 49º da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro (Novo Regime 
Financeiro das Autarquias Locais, RFAL), seguindo junto o mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento; (doc. anexo II). 

 
Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, intervindo o Sr. Vogal Filipe Mestre, 
que lembrou que este assunto já tinha sido apreciado na sessão desta Assembleia realizada no 
dia 29 de Setembro, e que a posição do Partido Socialista, sobre este assunto, era clara. 
 
Reparou, contudo, que o Sr. Presidente da Câmara, numa intervenção radiofónica, e certamente 
por equívoco, afirmou que os Vogais do PS haviam votado contra a contratação deste 
empréstimo, quando a mesmo foi de abstenção e não contra, conforme se pode constatar na ata 
da sessão em causa, assim como no órgão executivo em que a posição dos Vereadores do PS 
foi a mesma, conforme declaração de voto que consta na ata da respetiva reunião. 
 
Reafirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que não estavam contra a contratação deste empréstimo 
pois também haviam apresentado propostas para a execução destas mesmas obras, que, em 
sua opinião, para além de urgentes são também necessárias, e que, em sua opinião, deviam ter 
sido executadas quando houve capacidade financeira para o efeito, e reparou que muitas destas 
obras têm sido orçamentadas durante vários anos consecutivos. 
 
Manifestou depois a sua preocupação quanto à perda de alguma liquidez da Autarquia, 
comparando a diminuição dos saldos que têm transitado de ano para ano, cifrando-se o do ano 
findo em 447.749,75 €, o que leva-o a deduzir que o dinheiro teve que ser utilizado para as 
necessidades da Câmara e daí a sua preocupação que essas mesmas necessidades estejam a 
absorver os saldos, fazendo com que seja necessário recorrer a empréstimos para fazer 
determinadas obras. 
 
Referindo-se à contratação deste empréstimo, o Sr. Vogal Filipe Mestre considerou demasiado o 
prazo de 20 anos para a respetiva amortização, tendo em conta que o mesmo abarca 4 
mandatos, fazendo com que os próximos dirigentes autárquicos fiquem onerados com este 
empréstimo assim como o outro que está em perspetiva de ser contraído. 
 
Em seguida, usou da palavra o Sr. Vogal Carlos Ramos, afirmando que o recurso ao crédito faz 
parte de uma gestão normal em qualquer instituição, quer seja pública ou privada, e só recorre 
ao mesmo quem está em condições financeiras para o fazer, estando a Câmara Municipal de 
Castro Verde felizmente em condições para o fazer. 
 
Chamou o mesmo Vogal à atenção para o montante deste empréstimo, das condições da sua 
contratação, e daí questionar como é possível o “dinheiro estar tão barato”, comparando com o 
que há poucos anos se pagava em juros. 
 
Lembrou que as obras e executar são as que o Partido Socialista tem reclamado, e daí não 
entender esta relutância à contratação do empréstimo, daí usar a expressão “se faz é porque se 
faz - se não faz é porque não faz”. 
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Quanto aos saldos da gerência, o mesmo Vogal afirmou que não via qual a sua relação direta 
com a contratação dos empréstimos, uma vez que são duas matérias completamente distintas, e 
quanto aos recursos financeiros próprios da Câmara Municipal, lembrou os sucessivos cortes 
que têm sido feitos nos últimos anos, por parte do Poder Central.  
 
Facultada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, começou o mesmo por pedir desculpa por 
eventualmente ter dito que os eleitos do Partido Socialista haviam votado contra a contratação 
deste empréstimo, pois se o fez não foi por mal. 
 
Lembrou contudo o Sr. Presidente que, para além do aspeto formal, a posição do Partido 
Socialista relativamente ao empréstimo é manifestamente contrária, conforme voltou a confirmar-
-se nesta Assembleia, isto é, entende que este empréstimo, por um lado é um descalabro e por 
outro é uma coisa vergonhosa, e adiantou que não ia dar qualquer explicação sobre esta 
matéria, no entanto, deu conhecimento e procedeu à leitura da declaração de voto proferida pelo 
Sr. Vereador António José de Brito, na reunião do executivo realizada no dia 6 do corrente mês 
de Janeiro, onde foi decidida a contratação deste empréstimo. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que nas entrelinhas desta declaração de voto, está implícito a 
afirmação “relativamente aos vizinhos reduziram a sua dívida e nós estamos a endividarmos e 
que por outro lado esbanjámos o dinheiro e não fizemos estas obras”. 
 
Lembrou contudo o Sr. Presidente que se não foram feitas estas obras muitas outras foram mas, 
sistematicamente, o Partido Socialista e, neste caso, o Sr. Vereador António José Brito não as 
referem, e por outro lado conclui que, não havendo redução da dívida, é porque a gestão foi má. 
 
Voltou o Sr. Presidente a reiterar as suas desculpas pela má utilização do sentido de voto contra, 
quando o que está em causa é a posição do Partido Socialista, que é contra efetivamente, a 
contração do empréstimo, apesar de se ter abstido. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que o Sr. Presidente da Câmara tira 
ilações e emprega termos que nunca foram usados pelo Partido Socialista, conseguindo ainda 
tirar palavras e processos de intenções sobre o respetivo voto, e afirmou que é perfeitamente 
legítimo em democracia votar contra, a favor ou abster-se. 
 
Adiantou que, neste caso, o sentido de voto foi a abstenção, embora concordem que as obras 
são necessárias, mas reconhecem que as mesmas surgem fora do tempo, sendo por isso mais 
urgentes e necessárias por não terem sido efetuadas em devido tempo. E lembrou que 
consultando atas das sessões desta Assembleia, pode constatar-se que é matéria que começou 
a ser alertada há bastantes anos, o que quer dizer que a degradação, quer das estradas, quer da 
rede de águas, não surgiu de um momento para o outro, portanto são necessidades que já se 
sentem há muito tempo e daí a própria Câmara Municipal ter inscrito em orçamento a sua 
execução já há dois ou mais mandatos. 
 
Reafirmou o mesmo Vogal que se trata de uma questão politica, que, em sua opinião, a gestão 
não foi efetivamente a melhor e que estas obras já deviam estar concretizadas, devido à sua 
necessidade, e quando a Câmara tinha capacidade financeira para tal.  
Referiu-se, a propósito, sobre a construção do polidesportivo do Centro Escolar nº.2, em curso, 
mas que, estranhamente, não foi efetuada em simultâneo com a das restantes instalações, e daí 
concluir que se fosse uma obra da Administração Central certamente havia uma forte crítica por 
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não contemplar um equipamento para a prática desportiva, frisando contudo que ficará satisfeito 
quando a obra for concluída, assim como aquelas que o empréstimo em causa vai contemplar. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente, afirmando que tinha algumas dificuldades para análisar e 
contra-argumentar o proferido pelo Vogal Filipe Mestre, dada a sua incoerência, enquanto que 
um texto escrito é mais simples ler, interpretar e tirar as respetivas ilações. 
 
Pediu depois a palavra o Sr. Vereador António José de Brito, informando que a declaração de 
voto que proferiu sobre a contratação deste empréstimo, vai para constar numa ata da reunião 
do executivo municipal que ainda não está aprovada, e daí achar pouco elegante o Sr Presidente 
ter usado este documento nos trabalhos desta Assembleia. 
 
Afirmou o Sr. Vereador que assinou tal declaração de voto e que repetia exatamente o que 
disse, e voltou a afirmar que não foi correto o Sr. Presidente da Câmara ter usado tal documento,  
daí frisar a sua contestação. 
 
Referiu-se ainda o mesmo Vereador sobre o quadro financeiro da Câmara Municipal, lembrando 
que a mesma começou no mandato com um saldo aproximado de 2,9 milhões de euros e 
concluiu no ano findo com o saldo aproximado de 447.000 euros, e daí afirmar quem quiser que 
tire as ilações e que interprete como entender esta situação. 
 
Interveio em seguida o 2º. Secretário, Sr. João Branco, colocando em causa o argumento do 
Partido Socialista sobre o método de gestão da Câmara Municipal, quando o mesmo argumento 
dessa gestão se resume ao saldo que transita para o ano seguinte, e daí concluir que o PS não 
está preparado para governar uma Câmara Municipal por falta de formação em termos 
económicos e de gestão. 
 
Usou a seguir da palavra a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, afirmando que estava confusa em 
relação à preocupação sobre os saldos existentes em determinado momento e os inferiores 
existentes depois, e daí questionar se essa diferença nos saldos não será devido à obra feita e 
aos respetivos custos. 
 
Alertou a mesma Vogal para a necessidade de comparar também as verbas que não foram 
transferidas da Administração Central e acrescentando a essas ao que foi utilizado em obra, 
certamente se chegará aos saldos existentes anteriormente e daí ter opinião que não deverá  
haver assim tanta confusão para uma situação que, em sua opinião, parece óbvia,  daí concluir 
que, havendo mais dinheiro, foi feita mais obra, havendo menos dinheiro e obras para fazer há 
que recorrer ao crédito. 
 
Interveio ainda o Sr. Presidente da Câmara informando que o saldo da gerência que transitou 
para o corrente ano deve-se à decisão que tomou nos últimos dias do ano ao pagar o que estava 
a pagamento, a fornecedores locais e regionais, e que ascendeu a cerca de 800.000 €, e que se 
não tivesse tomada tal decisão, o saldo para o corrente ano ascendia a certa de 1.200.000 €. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que os saldos não têm a ver com a situação financeira de uma 
Câmara Municipal e, a propósito, informou que, involuntariamente, ocorreu uma situação em que 
houve entidades que se tivessem transferido no dia 30 de Dezembro ao invés no dia 31, em que 
houve tolerância de ponto, determinadas verbas, com ainda algum significado, estas tinham sido 
contabilizadas no ano de 2015 e não no corrente ano, e aí os saldos seriam diferentes, 
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relembrando contudo, mais uma vez, que os saldos não tinham a ver com o que estava em 
discussão nesta Assembleia.  
 
Não havendo mais intervenções, foi o pedido de autorização solicitado pelo executivo municipal 
para a contratação de um empréstimo bancário até ao montante de 900.000 €, junto da Caixa 
Geral de Depósitos, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 6 de 
Janeiro corrente, submetido a votação, tendo a Assembleia votado por maioria, com cinco 
abstenções dos eleitos do Partido Socialista e uma abstenção do eleito do Partido Social 
Democrata, e com os votos favoráveis dos eleitos presentes da Coligação Democrática Unitária, 
autorizar o executivo municipal a contratar o empréstimo bancário em causa. 
 
Apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte declaração de voto do Partido Socialista: 
 
 “Face à proposta do Senhor Presidente da Câmara para o Município avançar com um primeiro 
empréstimo de 900.000 euros, consideramos indispensável apresentar a seguinte declaração: 
 

1. Ao contrário do que disse o Senhor Presidente da Câmara num depoimento público 
emitido na Rádio Castrense (no dia 21 de dezembro), os eleitos do PS não votaram 
contra os dois empréstimos propostos pela CDU, nem na Câmara nem na Assembleia 
Municipal. É bom que esta questão fique bem clara e não tenha espaço para 
confusões, até porque estamos certos que não foi essa a intenção do Senhor 
Presidente! 

 
2. - A nossa opção, tal como agora, foi a abstenção por considerarmos que as obras 

apresentadas como justificação para contrair o empréstimo (apesar de muitíssimo 
atrasadas!) precisam de ser feitas e são urgentes para a população do município. 
 
Apresentados estes dois pontos prévios, e ainda à luz deste relevante acto de gestão 
que é contrair um primeiro empréstimo tão avultado, parece-nos igualmente importante 
salientar neste momento que o percurso da gestão camarária da CDU tem 
particularidades preocupantes e nada positivas que não podem ser esquecidas: 

 
Senão vejamos: 
 
a) A Camara Municipal de Castro Verde recebeu de Derrama sobre o IRC, nos últimos 

11 anos, cerca de 25,2 milhões de euros. 
b) 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 Água 
da vila de Castro Verde, ou em vias rodoviárias como a Estada Municipal 508 
(Castro Verde/Santa Bárbara) e o Caminho Municipal 1139 (Santa Bárbara/Mina de 
Neves Corvo). 

c) Neste período, o valor recebido da Derrama sobre o IRC das empresas (e a 
possibilidade de aceder a fundos comunitários para solucionar estes problemas!) 
deveria ter feito toda a diferença na Câmara Municipal. E, como está à vista de 
todos, não fez … porque os problemas existem. 

d) Politicamente, a questão essencial é esta: Apesar de não terem avultadas 
receitas fiscais como o Município de Castro Verde, muitas autarquias têm trabalhado 
e conseguido soluções concretas para os seus problemas e, ao mesmo tempo, 
conseguido a redução da sua dívida. No nosso município, apesar de todo o quadro 
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económico muito favorável dos últimos longos anos, sucedeu exatamente o 
contrário, naquilo que é uma prova evidente da má gestão da CDU.” 

 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


