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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016: 
 
 
Nº.2/2016 
 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro 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 da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Aurélio, 
Maria João Lima Teixeira da Silva, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, 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 ordinária. 
 
Faltou a esta sessão a Vogal Maria Cesaltina Mendes Basílio. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara, Francisco 
Duarte e os Srs. Vereadores António João 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: 
 

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. 
 



2/10 
Sessão da AM de 25.2.2016 

 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de despesas, 
       logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de locação, 
       acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais de um ano 
       civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
2º. - Atribuição dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior 
        - Apreciação e votação da proposta da Comissão de Análise das Candidaturas. 
 
3º. - Apreciação e votação da adesão à AMAlentejo. 
 
4º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse. 
 
6º. - 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 17 de Dezembro de 2015 e 14 de Janeiro de 2016 (ordinária e 
extraordinária), dispensou a Srª. Presidente a sua leitura, pelo que colocou a primeira à 
apreciação e não se verificando quaisquer alterações, submeteu a votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. Não participaram na votação os Vogais Maria da Luz Medeiro 
Mateus Pereira, Ana Sofia Guerreiro Coelho e Vasco Correia Ferreira, por não terem estado 
presentes na referida sessão. 
 
Em seguida, submeteu a segunda ata à apreciação, tendo o Sr. Vogal Filipe Mestre reparado 
que a mesma não faz qualquer referência à afirmação proferida pelo Sr. Presidente, sobre a sua 
pessoa, quando disse que ele revelava alguma ignorância na interpretação dos documentos, e 
qualificando-o mesmo de ignorante. 
 
Adiantou que procurou contatar a Srª. Presidente da Assembleia, por forma a saber como 
consultar os documentos ou o registo sonoro das intervenções da sessão da Assembleia, 
voltando a afirmar que de facto não constava na ata o que foi dito o que, em sua opinião, não 
está correto, uma vez que a ata de uma reunião deve conter o que é mais importante, e daí 
entender que, futuramente, qualquer manifestação menos correta fique registado em ata, 
afirmando contudo, nunca ter usado tais expressões menos corretas relativamente a pessoas, 
mas sim, fazer, neste órgão, naturalmente, uma apreciação sobre atos e pensamentos que lhe 
confere o direito em democracia. Afirmou, por isso, não estar disposto a voltar a ouvir estes 
“pequenos insultos”, uma vez que também a expressão utilizada tem outras conotações como, 
por exemplo, tolo. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia informou que o registo sonoro das sessões é guardado e a 
partir do mesmo é feita a ata, fazendo-se depois uma correção em termos de português, assim 
como alguns ajustes em relação ao que foi dito com a passagem para a escrita, procurando-se 
registar aquilo que é fundamental, não havendo qualquer intenção de censura. 
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O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que não punha em causa nem a competência nem a 
honestidade das pessoas que elaboram a ata, no entanto, é de opinião que há pormenores que 
por vezes são importantes, e não devem passar em claro.  
 
A Srª. Presidente lembrou que pode ser facultado o registo, assim como tem sido pratica, que é 
a possibilidade da consulta prévia da ata por parte dos Vogais, para que possam apresentar 
alterações, antes da sua aprovação. 

 
Em seguida foi a mesma ata submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
Não participou na votação a Srª. Vogal Maria João Lima Teixeira da Silva, por não ter estado 
presente na sessão em causa. 
 

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

• Oficio nº. 253, de 26 de Janeiro último, da Câmara Municipal enviando a declaração para 
os efeitos do disposto no art.º 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, relativa aos 
cabimentos e compromissos existentes à data de 31 de Dezembro de 2015, e em anexo, 
o mapa dos recebimentos em atraso existentes à mesma data, assim como a 
informação de que não existem pagamentos em atraso. 

• Plano de atividades, Investimentos e Orçamento para 2016, da AMGAP - Associação de 
Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo. 

• Cartas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dando conhecimento das perguntas 
que apresentou na Assembleia da República sobre: “Quais os planos para a conclusão 
das infraestruturas do IP2 e IP8 que integram a subconcessão rodoviária do Baixo 
Alentejo?”; “Incumprimento obrigações de serviço público de transporte em Ourique pela 
empresa concessionária”; e, “Da ausência do Aeroporto de Beja nos planos de 
investimento da empresa concessionária do serviço aeroportuário em Portugal”. 

• Carta de Pedro Pereira Bravo, dando conhecimento da carta enviada ao Sr. Presidente 
da Câmara acerca de potenciais abusos da demarcação e limitação de propriedade 
rústica em São Marcos da Ataboeira. 

• “E-mail” da AMORBA - Associação Movimento Pró Região Administrativa Baixo Alentejo 
convidando para estar presente na sua apresentação pública, no próximo dia 27 do 
corrente mês de Fevereiro, na Casa da Cultura em Beja. 

   
Outros assuntos de interesse: 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre informando que na 
última reunião pública do executivo municipal alertou para o mau aspeto que a parede do espaço 
envolvente do Fórum Municipal apresentava, e daí congratular-se com o facto da mesma parede 
já ter sido pintada. Lamentou contudo que a parede contígua, pertencente ao Jardim de Infância 
do Lar Jacinto Faleiro não tenha ainda sido intervencionada, afirmando contudo que tem 
conhecimento que aquela instituição já diligenciou para proceder à pintura da mesma. 

Não havendo mais intervenções, submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a 
seguinte proposta de moção, subscrita pelas eleitas da CDU, Srªs Alexandra Batista, Ana Luísa 
Fatana e Maria João Lima, da qual foi previamente distribuída cópia a todos os Vogais 
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“Moção 

Dia Internacional da Mulher – 8 de Março 
Um dia incontornável no caminho de uma sociedade justa, 

Livre de desigualdades e discriminações 
 

O Dia Internacional da Mulher está historicamente ligado à luta das mulheres trabalhadoras pela 
sua emancipação política, económica e social. 

Ao longo de mais de um século, desde a aprovação durante a 2.ª Conferência Internacional de 
Mulheres (Copenhaga) em 1910 de um Dia Internacional da Mulher, são inúmeros os exemplos 
em que este dia se eleva como manifestação e luta pelas mais justas aspirações das mulheres 
de todo o mundo, um dia de ação das mulheres pelos seus direitos próprios, contra todas as 
formas de discriminação. 

Os objetivos que estiveram na origem da instituição do Dia Internacional da Mulher mantêm-se 
atuais: a sociedade em que vivemos é marcada pelo triunfo de desigualdades, pela gigantesca 
desproporção entre os poucos detentores da riqueza e os muitos milhões de homens, mulheres 
e crianças que não têm nada. Milhões de mulheres no mundo não têm garantida a sua 
sobrevivência e dos seus familiares. São as primeiras vítimas dos conflitos armados e das 
guerras do imperialismo. 

O 8 de Março assume-se pelo facto de transportar para o tempo presente um património 
histórico de luta das mulheres pela sua emancipação, com reivindicações específicas, que 
constitui um fator de enriquecimento de uma luta comum a homens e mulheres pela 
transformação social. 

O Poder Local tem tido um papel importante na promoção dos direitos das mulheres, da 
valorização da sua participação como parte integrante da história das regiões.  

Em Portugal, está a ser feito um caminho de recuperação de direitos de grande significado para 
as mulheres: a reposição do horário de trabalho das 35 horas semanais na Administração 
Pública, o aumento do salário mínimo nacional, a reposição dos quatro feriados suspensos, o 
direito das mulheres à interrupção voluntária da gravidez sem pressões nem condicionamentos, 
a eliminação das penhoras e hipotecas da habitação em execuções fiscais. 

É um caminho de avanços que importa consolidar. 

A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida a 25/02/2016, apela às mulheres para que, 
com a sua determinação, coragem e confiança no futuro, comemorem o Dia Internacional da 
Mulher, honrando todas e todos os que lutam por uma sociedade justa, livre de desigualdades e 
de discriminações.” 

Apreciada a proposta de moção, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 
maioria, com a abstenção da Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira, do Partido Socialista. 

 
Submeteu a seguir Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta de moção, 
subscrita igualmente pelas eleitas da CDU, Srªs Alexandra Batista, Ana Luísa Fatana e Maria 
João Lima, da qual foi previamente distribuída cópia a todos os Vogais. 
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“Moção 
O Orçamento do Estado para 2016 e as autarquias locais 

 
Considerando que a proposta de OE para 2016: 

• Elimina alguns constrangimentos à gestão autónoma dos recursos próprios das 
autarquias locais, designadamente no domínio da gestão do pessoal ao seu serviço, e 
minimiza outros, como aspetos relacionados com a execução da lei dos compromissos 
ou com a consignação forçada de algumas receitas; mantém um quadro geral de 
deveres de informação e um regime sancionatório próprios do exercício de tutelas de 
mérito e integrativa que a Constituição da República expressamente veda; 

• Persiste no crónico incumprimento da Lei das Finanças Locais, avaliado em cerca de 
300 milhões de euros às autarquias, tão mais incompreensível quanto a abrupta redução 
das receitas a que foram sujeitas, quer com a imposição da nova Lei de Finanças 
Locais, quer com os cortes impostos desde 2011. 

A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida a 25/02/2016, delibera: 
 
1.º Saudar e valorizar as disposições que visam eliminar ou minimizar alguns dos 
constrangimentos à autonomia do poder local, designadamente quanto à eliminação de 
consignações e as restrições à contratação de pessoal; 
 
2.º Condenar o prosseguimento da sonegação dos recursos que a Constituição e a Lei atribuem 
às autarquias locais e reclamar o cabal respeito pela Lei das Finanças Locais; 
 
3.º Reclamar medidas urgentes que ponham fim às mais diversas formas de tutela não 
estritamente inspetiva e reponham um quadro conforme ao regime de autonomia prescrito pela 
Constituição da República.” 
 
Aberta a discussão da presente moção, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que estava 
um pouco “perdido” no meio dos argumentos alvitrados nesta mesma moção, e lembrou que o 
Orçamento de Estado já foi aprovado na generalidade. 
 
Adiantou o mesmo Vogal que participou numa reunião com o Sr. Secretário de Estado da 
Administração Local, com a presença de autarcas do distrito de Beja do Partido Socialista, em 
que todos os pontos aqui focados foram abordados, e daí concluir que o Orçamento tem limites e 
como tal não pode fazer-se tudo ao mesmo tempo, havendo por isso situações que foram 
consideradas prioritárias e que não há possibilidades para reverter de imediato todas as medidas 
tomadas pelo anterior governo. 
 
Afirmou o Vogal Filipe Mestre que a presente moção é um misto, em que por um lado elogia e 
por outro lado condena, e em relação ao Orçamento de Estado é de opinião que o mesmo é 
realista, daí a sua aprovação por todas as forças de esquerda com assento na Assembleia da 
República. 
 
Concluiu o mesmo Vogal que não percebia a dicotomia do conteúdo da moção e daí que a sua 
posição era de abstenção, afirmando contudo que concordava na generalidade com os pontos 
referidos na mesma, no entanto, afirmou que não podia analisá-los devidamente aqui em poucos 
minutos. 
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Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que não via na mesma moção qualquer 
espécie de dicotomia, uma vez que é bem claro o seu conteúdo, pois apesar das medidas 
positivas já contempladas na proposta de Orçamento, aprovada na generalidade, é de opinião 
que não há dúvidas que há pontos que não estão resolvidos e como tal não podem cair no 
esquecimento, daí haver toda a legitimidade e o direito de continuar a sua reivindicação. 
 
Apreciada a proposta de moção, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 
maioria, com cinco abstenções dos eleitos do Partido Socialista e a abstenção do eleito do 
Partido Social Democrata, e com os votos favoráveis dos eleitos da CDU. 
 

Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção  
 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de 
despesas, logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de 
locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais 
de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta aprovada pelo 
executivo municipal na sua reunião realizada no dia 3 de Fevereiro corrente: 
 
“A realização da despesa, logo na fase do compromisso, incluindo novos projetos de 
investimento, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que 
se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, estão 
sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia Municipal, isto p.f. do disposto no art.º 
6º/1-c), da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham a ocorrer, dado que no momento não 
temos presentes quais serão. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. que levemos à Assembleia Municipal a presente 
proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação, 
caso venha a acontecer essa necessidade.” 
 
Mais, levamos ao conhecimento dessa Assembleia Municipal os compromissos plurianuais 
efetuados em 2015.” 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre 
questionando a forma de votação desta proposta, uma vez que a mesma refere-se a aquisições 
por ajuste direto e por concurso público, pelo que em coerência com a forma de votação dos 
eleitos do Partido Socialista no órgão executivo, a sua posição será a abstenção nos ajustes 
diretos e o voto favorável no caso dos concursos públicos, pelo que, em sua opinião os mesmos 
deviam vir diferenciados. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia afirmou que não estava em causa a votação de qualquer 
contrato mas sim o que a proposta do executivo refere, tendo contudo o Sr. Vogal Filipe Mestre  
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lembrado que junto à mesma proposta vem um conjunto de itens referentes a diversos contratos 
de aquisição de serviços, uns por ajuste direto e outros por concurso público. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, afirmou o mesmo que não tinha qualquer 
explicação a dar sobre a matéria, uma vez que está tudo bem esclarecido na proposta, e quanto 
à forma de votação pode ser o mesmo que é utilizado na Câmara Municipal, isto se a Srª. 
Presidente assim anuir, seria uma votação em separado - aquisições por ajuste direito e 
aquisições por concurso público - prestando, eventualmente, os Vogais uma declaração de voto 
da mesma forma como os Vereadores o fazem no executivo municipal. 
 
Relembrou a Srª. Presidente que não estava em causa a votação em concreto de qualquer 
contrato e daí não fazer sentido esse método de votação. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que o que estava em causa era uma questão da leitura da 
proposta e lembrou que a mesma se cinge a um pedido de autorização para a realização de 
despesas, logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de 
locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais de 
um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, portanto, a questão da aquisição de 
serviços por ajuste direto ou por concurso público não tem a ver com a presente proposta. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia voltou a referir que não estava em causa a votação dos 
contratos constantes na relação anexa à proposta, se fosse, faria sentido que os mesmos 
fossem votados separadamente. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre voltou a referir que a posição dos eleitos do Partido Socialista seria a 
abstenção no caso da aquisição por ajuste direto e o voto a favor no caso da aquisição através 
de concursos públicos e nesse sentido entregará uma declaração de voto. 
 
Interveio por fim o Sr. Vogal Jorge Monteiro frisando que o assunto era bastante claro uma vez 
que a proposta refere taxativamente “independentemente da sua forma jurídica” e daí, em sua 
opinião, não faz sentido levantar a questão das aquisições serem feitas através de ajuste direito 
ou por concurso público. 
 
Apreciada a proposta do pedido de autorização em causa, foi a mesma submetida a votação 
tendo sido aprovada por maioria, com cinco abstenções dos eleitos do Partido Socialista e a 
abstenção do eleito do Partido Social Democrata, tendo o Sr. Vogal Filipe Mestre confirmado que 
procederia à entrega de uma declaração de voto justificando a sua abstenção. 
 
“Declaração de voto 
 
Como é público, é prática dos eleitos do PS votarem a favor dos processos de Concurso Público 
e apresentarem a sua abstenção nos Ajustes Directos da Câmara Municipal. 
 
Ao contrário do que sucedeu com o executivo da Câmara Municipal, nesta sessão da 
Assembleia Municipal e neste ponto da ordem de trabalhos, não foi possível fazer 
separadamente a votação dos Concursos Públicos e a votação dos Ajustes Directos. 
 
Ora, tendo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal optado por colocar à votação, num 
único “lote”, todos os processos (Ajustes e Concursos), os eleitos do PS optaram por apresentar 
a sua abstenção.” 
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Importa, contudo, deixar muito claro que, no caso dos Ajustes Directos, isso sucede porque se 
trata de uma opção de gestão tomada exclusivamente pelos eleitos da CDU em maioria no 
executivo. No caso dos Concurso Públicos, só ocorreu nesta Assembleia Municipal porque não 
foi criada a possibilidade de votar a favor, como aliás é prática na Assembleia Municipal. 
 
2º. - Atribuição dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior: 
       - Apreciação e votação da proposta da Comissão de Análise das Candidaturas. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta, na sequência do 
proposto pela Comissão de Análise das Candidaturas aos Apoios Económicos do Ensino 
Superior e aprovada pelo executivo municipal, na sua reunião realizada no dia 3 do corrente mês 
de Fevereiro: 
 

• Que, a exemplo do que aconteceu com outros apoios sociais concedidos pela 
Autarquia, adote uma medida de fortalecimento do apoio social, indexando a 
exclusão das candidaturas a um valor superior a 1,7 (712,67 €) do IAS (Indexante 
aos Apoios Sociais), adotando temporariamente para o ano letivo de 2015-2016 a 
alteração à alínea a) do ponto 2 do Art.º 5º do Regulamento, a exemplo do que 
aconteceu na atribuição das bolsas de estudo no ano letivo anterior, e conforme 
deliberação da Assembleia Municipal para esse efeito. 

• Que nos termos do artigo 8º., pontos 1 e 2, do Regulamento Municipal de Apoio aos 
Estudos do Ensino Superior, que pondere a manutenção da atribuição de bolsa à 
candidata Leila Feio Martins, uma vez que a mesma não teve aproveitamento 
escolar no ano letivo anterior, por motivos de doença prolongada devidamente 
comprovada. 

• Da análise do universo das candidaturas, foram apresentadas as referentes a 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais, um novo regime que funciona nos 
estabelecimentos de ensino superior, pelo que a Comissão propõe, nos termos do 
artigo 8, pontos 1 e 2, do referido regulamento, que seja atribuída bolsa aos alunos 
Manuel Duarte Peleja e João Filipe Guerreiro Tomé. 

 
Solicitou a Srª. Presidente a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo delegado 
no Sr. Vereador Paulo Nascimento a sua intervenção para eventuais esclarecimentos sobre o 
pedido em apreciação. 
 
Posto isto, o Sr. Vereador Paulo Nascimento deu uma informação mais detalhada sobre o que é 
proposto pela Comissão de Análise das Candidaturas aos Apoios Económicos do Ensino 
Superior, aprovado pelo executivo municipal, conforme acima descrito. 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta acima descrita submetida a votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. 
 
3º. - Apreciação e votação da adesão à AMAlentejo. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à consideração da Assembleia Municipal o pedido de adesão à 
AMAlentejo na sequência da diversa documentação enviada pela Comissão Promotora do 
mesmo movimento e da qual foi oportunamente enviada a todos os Vogais. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal João Pedro Dias Aurélio questionando a 
percentagem de adesão a este movimento que se verifica nesta data. 
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O Sr. Presidente da Câmara informou que não sabia exatamente a percentagem, no entanto, 
tinha conhecimento que há cinco comunidades intermunicipais do Alentejo que já aderiram. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre informando que se trata de um processo de adesão 
que está a decorrer junto das Assembleias e Câmaras Municipais, que envolve pessoas de 
diferentes forças politicas e dai achar que se trata de um assunto consensual e que será 
materializado no futuro, esperando por isso que este movimento seja bem-vindo para bem do 
Alentejo. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Carlos Ramos referindo-se igualmente à importância da 
envolvência de pessoas públicas e de diferentes forças políticas neste movimento, tendo em 
conta que um dos pontos invocados é o da regionalização, que está constitucionalmente 
prevista, mas que, em sua opinião, está esquecida, quando, justamente, foi esta a única região 
do país em que o referendo sobre essa mesma regionalização obteve votação favorável. 
Frisou o mesmo Vogal que é importante que haja este conjunto de esforços de entidades e 
figuras públicas preocupados com esta questão de manter em aberto a regionalização tendo em 
vista o desenvolvimento e o progresso desta região do país. 
 
Interveio ainda o 2º. Secretário, Sr. João Branco, lembrando que o facto de a regionalização 
estar prevista na Constituição da República Portuguesa, tal não devia ser referendado mas sim 
implementado, sendo sua opinião que, por isso, a mesma Constituição tem sido uma espécie de 
“pisa papéis” pelos diferentes governos. 
 
Apreciado o assunto, foi o pedido de adesão submetido a votação, tendo a Assembleia 
deliberado, por unanimidade, aderir à AMAlentejo, cujos três grandes objetivos são os seguintes: 
 
1.- Intervir no sentido de contribuir para o desenvolvimento económico e social do Alentejo. 
 
2.- Desenvolver ações conducentes à regionalização consagrada na Constituição da República 
como importante pilar do Poder Local e da organização democrática do Estado. 
 
3.- Apoiar, valorizar e defender o Poder Local Democrático resultante do 25 de Abril, a sua 
natureza plural e representativa e o funcionamento colegial dos seus órgãos executivos, bem 
como a sua abertura à participação crescente dos cidadãos. 
 
4º. - 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 15 de Dezembro de 2015 a 22 de Fevereiro de 2016. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Usou da palavra a Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira, interpelando o executivo sobre a 
atividade no Cineteatro Municipal, isto é se no mesmo é feita a projeção de filmes. 
 
Delegada pelo Sr. Presidente a palavra ao Vereador do respetivo pelouro, Sr. Paulo Nascimento, 
interveio o mesmo, informando que a sala continua a ser Cineteatro e após a sua remodelação 
teve um bom tempo de programação regular de cinema e que, posteriormente, veio a diminuir, 
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devido ao facto de ter havido uma revolução/inovação no mundo do cinema em que o suporte de 
fita de 35 mm, existente no Cineteatro de Castro Verde, foi-se extinguindo, sobretudo ao longo 
do último ano, sendo por isso cada vez menos os filmes que existem nesse suporte. 
 
Adiantou que a projeção feita no Cineteatro não tem sido regular mas pontual, nomeadamente 
para sessões infantis ou para determinado filme específico, ainda em formato de 35 mm, dentro 
do que é possível. 
 
Informou o mesmo Vereador que a Autarquia havia formalizado dois pedidos de candidatura de 
financiamento para remodelar o equipamento para projeção digital, havendo agora a expectativa 
que este último pedido seja aceite, uma vez que o primeiro não o foi por o financiamento ter sido 
direcionado para a iniciativa privada, deixando as entidades públicas de fora. 
 
Lembrou contudo que se tem realizado a habitual programação de cinema, às 4ª. feiras, no 
Fórum Municipal. 
 
6º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Interveio o Sr. José Camacho Teresa, em representação da Associação de Moradores e Amigos 
das Piçarras, informando que aquela Associação visitou algumas localidades do concelho, com 
as características das Piçarras, nomeadamente a Estação de Ourique, Aivados, Almeirim e os 
Geraldos, e verificaram que a Autarquia tem feito alguns melhoramentos nessas localidades. 
Reconheceu o inicio de obras nas Piçarras, nomeadamente no Jardim, e afirmou que a 
Associação espera assim que, durante o corrente mandato, a Autarquia satisfaça as 
reivindicações que apresentou e que continuará a estar presente nos trabalhos desta 
Assembleia Municipal. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


