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Sessão ordinária da AM de 27.4.2016 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016 
 
 
Nº.3/2016 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, 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 da Luz Medeiro Mateus Pereira, Maria Cesaltina Mendes Basílio, Carlos 
Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da Silva, 
Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, 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 e Ana Luísa Marques Fatana, 
Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas 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 Srª. Vogal Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, Presidente da 
Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente, 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 da ata da sessão anterior. 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2015. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano - 2016. 
 
3º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2015. 
 
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 da ata da sessão anterior 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia da ata da sessão anterior, dispensou a Srª. 
Presidente a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação e não se verificando qualquer 
alteração, submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
Não participaram na votação os Vogais Maria Cesaltina Mendes Basílio e Rui Luís Silva Matos, 
por não terem estado presentes na sessão em causa. 
 

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

• Certificação Legal de Contas e Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria 
referente ao ano de 2015 do Município de Castro Verde, elaborados pela G. Marques - 
Auditoria e Revisão de Contas. 

• Convite da Câmara Municipal de Alvito para participar na Conferência sobre o Poder 
Local e Desenvolvimento, a ter lugar no próximo dia 30 de Abril. 

• Ofícios dos Gabinetes do Presidente da Assembleia da República; do Primeiro Ministro e 
do Secretário de Estado das Autarquias Locais e ainda dos Grupos Parlamentares do 
Partido Comunista Português e do CDS/PP, acusando a receção da moção aprovada 
por esta Assembleia Municipal sobre “O Orçamento de Estado para 2016 e as 
autarquias locais”. 

• “E-mails” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” convidando para participar no Fórum 
Ecologista sobre “O Ciclo da Cortiça - do montado à nossa casa”, a realizar no próximo 
dia 14 de Maio, na Casa do Alentejo, em Lisboa, e dando conhecimento dos seus 
projetos de Resolução sobre “A atualização do Programa Nacional de Vacinação”; “Da 
interdição do uso de glifosato”; “Redução do número de alunos por turma”; e de 
“Alteração ao OE de 2016”. 

• “E-mail” do Sr. Vogal Artur Lagartinho, reencaminhando a convocatória que lhe foi 
dirigida para estar presente na 1ª reunião ordinária da CIMBAL, por forma a ser 
endereçada ao representante eleito em sua substituição, devido ao pedido de 
suspensão do seu mandato como Vogal desta Assembleia. 
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Justificação de faltas 
 

No âmbito do expediente recebido, deu a 1ª. Secretária conhecimento do pedido de justificação 
de falta solicitado, por motivos de saúde, pela Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, à sessão de 25 
de Fevereiro último, e pela Srª. Vogal Alexandra Isabel Batista Tomé, igualmente por motivos de 
saúde, à presente sessão, tendo os mesmos sido aceites pela Mesa da Assembleia. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, foi distribuído para conhecimento dos Sr. Vogais a 
“Declaração de Tróia - Comunidade Regional do Alentejo - Modernizar o Estado 
descentralizando - mais Cidadania - mais Poder Local - mais Democracia - melhor Alentejo”, 
contendo as conclusões do Congresso AMAlentejo, realizado recentemente em Tróia. 
 
Posto isto, interveio a Srª. Vogal Ana Luísa Fatana, informando que esteve presente neste 
Congresso, como representante da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, assim 
como o Presidente da Câmara Municipal, e os representantes das restantes freguesias do 
concelho, e das extensas conclusões resultantes do mesmo congresso, realçou a alínea m) do 
ponto 6, em que o Congresso declara “que a Comissão Promotora de AMAlentejo, dando 
expressão à vontade e determinação dos participantes no Congresso, apresente na Assembleia 
da República ao abrigo do artigo 167º. da Constituição (permite que grupos de cidadãos eleitores 
possam apresentar projetos de lei e participar no procedimento legislativo a que derem origem) 
um projeto de lei de iniciativa popular, que crie a Comunidade Regional do Alentejo de acordo 
com o espírito da presente declaração”, informando que, sendo este projeto uma iniciativa 
popular, haverá, futuramente, uma recolha de assinaturas nesse sentido. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre, referindo-se à última Assembleia Geral da CIMBAL 
onde este assunto foi debatido com a entrega de documentos apenas aos seus Vogais, quando 
em sua opinião¸ apesar de reconhecer a participação mais ativa neste processo por parte da 
CIMBAL, a mesma distribuição deveria ter sido alargada, nomeadamente às Câmaras Municipais 
e Juntas de Freguesia. 
 
Em seguida, foi distribuída por todos os Vogais uma proposta de moção “Pela reposição das 
Freguesias”, subscrita pelos Vogais da CDU, Ana Luísa Fatana, Maria João Silva, Rui Luís Silva 
Matos e Carla Gonçalves, cujo conteúdo é o seguinte: 
 

“MOÇÃO 
PELA REPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS 

 
O processo de agregação/extinção de freguesias, concretizado com a Lei nº.11-A/2013, inseriu-  
-se num objetivo mais amplo de mutilação/liquidação do poder local democrático, conquistado 
com o 25 de Abril e consagrado na Constituição da República Portuguesa. 
 
A pretexto do memorando de entendimento com a “troika” e da redução da despesa do Estado a 
extinção/agregação das freguesias - à semelhança do que sucedeu com outros serviços públicos 
- inseriu-se num processo mais amplo de reconfiguração do Estado, redução do número de 
trabalhadores, concentração e centralização de serviços. Tal medida significou a eliminação de 
milhares de eleitos autárquicos, mais afastamento entre eleitos e eleitores, maiores dificuldades 
na resposta aos problemas e anseios das populações, desvirtuamento do papel e função das 
freguesias na organização do poder local, entre outras perdas. 
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Ao contrário do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa territorial autárquica não 
trouxe poupança ao Estado, resultando mesmo em muitas situações em encargos acrescidos 
para as freguesias. 
 
A reforma administrativa imposta pelo governo, sem consideração da opinião das freguesias e 
das populações, em nada resolveu - antes agravou - os principais problemas com que se 
confrontam as freguesias. 
Uma verdadeira reforma administrativa só pode ser concretizada com a real participação e 
envolvimento dos eleitos locais e das populações. 
 
Assim a Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida a 27 de Abril de 2016, deliberou por 
………………. 
 

1. Reafirmar a exigência de reposição das freguesias extintas contra a vontade das 
populações e dos respetivos órgãos autárquicos (no caso concreto Castro Verde e 
Casével); 
 

2. Apelar à intervenção dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República no sentido 
de tomarem as medidas legislativas necessárias à reposição de freguesias e que todo o 
processo esteja concluído de forma a assegurar as eleições no ato eleitoral de 2017.” 

 
Aberta a discussão da presente proposta de moção, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, 
afirmando que concordava com os considerandos acerca da reposição das freguesias e que era 
um assunto “dentro do Partido Socialista pacífico”, mas, em sua opinião, levanta todavia algumas 
questões legais. 
 
Lembrou assim o mesmo Vogal que para “além da Lei Relvas” que eliminou freguesias “a eito”, 
houve outra série de situações em que através da “negociação ou resolução dos órgãos 
autárquicos” houve a fusão de freguesias sem haver a necessidade do cumprimento do processo 
decorrente da lei, enquanto a situação de Castro Verde/Casével decorreu de uma imposição 
legal. 
 
Adiantou o Sr. Vogal Filipe Mestre que já foi anunciado pelo Sr. Secretário de Estado da 
Administração Local que está em estudo e brevemente será apresentado à Assembleia da 
República, um projeto de lei no sentido de rever este processo de acordo com as diferentes 
situações, isto é, tendo em conta as freguesias que foram anexadas através de negociação, as 
por resolução das assembleias municipais e ainda aquelas que foram obrigadas por imposição 
legal, o que, em sua opinião, pressupõe que há que ter em conta todos esses considerandos na 
reposição das freguesias. 
 
Interveio a Srª. Presidente da Assembleia reparando que de alguma forma o ponto um 
contempla os aspetos frisados pelo Sr. Vogal Filipe Mestre quando refere “Reafirmar a exigência 
de reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações e dos respetivos órgãos 
autárquicos”. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre reconheceu que de facto este ponto contempla a situação contra a 
vontade dos órgãos autárquicos, contudo, em sua opinião, no que se refere à vontade das 
populações a situação deveria ser referendada. 
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Reafirmou o mesmo Vogal ter conhecimento da intenção do Governo em rever esta matéria, daí 
afirmar que prefere esperar para ver e que pessoalmente iria abster-se na votação desta moção, 
apesar de concordar com os respetivos considerandos e particularmente no caso concreto de 
Castro Verde/Casével, em que a fusão foi “à força”, assim como em situações idênticas, em que 
o processo deveria ser revertido. 
 
Interveio a seguir a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, afirmando que a presente moção tem um 
preâmbulo decorrente de toda esta situação, mas, o que de facto se propõe não tem a ver 
propriamente com o resto do país, mas sim com o caso concreto da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, a fim de serem repostas as freguesias de Castro Verde e de Casével. 
 
O Sr. Vogal José de Brito Silva Martins interveio a seguir afirmando que a intenção do Governo 
resulta de uma pressão por parte dos partidos que lhe dão suporte, para rever esta matéria, e 
lembrou que foi um Governo do Partido Socialista que encetou este processo de agregação de 
freguesias, e, por isso dúvida que, se não fosse essa mesma pressão, o Governo em funções 
tivesse a intenção de rever esta matéria. 
 
Usou da palavra em seguida, o Sr. Vogal Filipe Mestre reparando que deve haver uma distorção 
histórica nessa análise, uma vez que a reposição das freguesias foi uma promessa do anterior 
Secretário Geral do Partido Socialista e do atual, e quanto ao caso concreto de Castro Verde e 
Casével, a moção devia ser objetiva no sentido da sua reposição e não da forma como refere, 
evitando assim, confusão com outras freguesias. 
 
Interveio depois a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio afirmando que o primeiro ponto da moção 
prende-se com o segundo, uma vez que ninguém vai fazer uma reivindicação de um caso 
específico, junto de qualquer Grupo Parlamentar, por forma a ser apresentado junto do Plenário. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que o facto do Governo manifestar vontade política de 
rever esta matéria, não impede que a Assembleia, como forma de pressão, se pronuncie sobre a 
reposição das freguesias extintas. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, considerou que essa forma de pressão recai sobre todos os 
municípios e daí a sua contestação pelo facto de não saber a forma como decorreu a 
agregação/extinção de freguesias em todos os municípios. 

 
Usou ainda da palavra o Sr. Vogal Guilherme Góis, afirmando que concordava em parte com a 
presente moção, mas pelo facto da mesma referir que “Ao contrário do que muitas vezes foi 
repetido, a reforma administrativa territorial autárquica não trouxe poupança ao Estado, 
resultando mesmo em muitas situações em encargos acrescidos para as freguesias”, não 
concorda com este ponto e por desconhecer se há ou não há poupança, nomeadamente quando 
se refere a Castro Verde e Casével, ia abster-se na votação. 
 
Informou ainda o Sr. Vogal José de Brito Silva Martins que durante o Governo do PSD/CDS foi 
apresentado um pedido no sentido das freguesias deste concelho voltaram à situação anterior, 
sendo por isso um processo mais adiantado. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de moção submetida a votação, tendo a mesma 
sido aprovada, por maioria, com 12 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 1 voto favorável do 
eleito do PS, 4 abstenções dos eleitos do PS, e 1 abstenção do eleito do PSD. 
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Período reservado à intervenção do público 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 
       2015: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o Relatório e Conta de Gerência relativos 
ao ano transato para efeitos de discussão e votação, na sequência da respetiva aprovação, por 
maioria com uma abstenção, pelo executivo municipal na sua reunião de 13 de Abril corrente, 
conforme proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve, e 
cujos documentos foram enviadas cópias a todos os Vogais, em formato digital. 
 
“Considerando que se encontram terminados os documentos da Prestação de Contas da 
Autarquia relativos ao ano de 2015, compete ao Presidente da Câmara a submissão dos 
mesmos à Câmara Municipal, conforme dispõe o art.º 35/1-j) do Anexo I à Lei nº.75/2013, de 12 
de setembro, para a sua aprovação p.f. do disposto no art.º 33º/1-i), do mencionado diploma. 
 
Posteriormente devem os mesmos ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal na 
sessão que venha a realizar-se no decurso do mês de abril. Cf. determina o art.º 27º/2 , na citada 
lei.” 
 
Aberta a discussão dos documentos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que tinha 
analisado este ano estes documentos com maior disponibilidade assim como também 
acompanhou a sua apreciação e aprovação por parte da Câmara Municipal. 
 
Adiantou que este Relatório apresenta um resultado líquido negativo menor que o do ano 
transato, considerando, por isso, que as contas não são famosas, mas também não se trata de 
um município que esteja com a “guilhotina encima do pescoço”, e afirmou que corroborava com 
todas ou quase todas as questões que foram apresentadas para isso, nomeadamente que o ano 
foi difícil, que os 4 anos do governo PSD/CDS pesaram muito nisto e no atraso das verbas no 
âmbito do programa 2020. 
 
Referindo-se depois ao documento de apresentação da Prestação de Contas, e nomeadamente 
quando refere:: “Perdido que estavam ao nível dos fundos comunitários, praticamente os anos 
de 2015 e 2016, por total responsabilidade do Governo PSD/CDS, a garantia do financiamento 
de alguns projetos que sejam catalisadores de investimentos privados, foram uma prioridade 
para este Executivo e que, dentro do quadro legal estabelecido, foi conseguido. Nos próximos 
três anos estão garantidas verbas a utilizar em projetos uteis para o concelho de Castro Verde, 
provenientes da Europa, num valor aproximado a cinco milhões de euros.”, solicitou 
esclarecimentos sobre estas verbas, em que condições surgem, se a fundo perdido, ou se são 
comparticipações em projetos e em que percentagem. 
 
Em seguida, referiu-se o mesmo Vogal ao descrito no documento quando refere que “No ano de 
2015 nos sistemas de abastecimento de água; foram adquiridos à empresas Águas Públicas do 
Alentejo 608,042 m3; foram entregues no ponto de entrega (Reservatório de Castro Verde) 
401.573 m3; tratados 18.026 m3, nas várias estações de tratamento de água; foram consumidos 
nos edifícios públicos e rega dos espaços verdes de Castro Verde 48.365 m3; e foram faturados 
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404.921 m3 de água no concelho”, e, apesar de saber que há outros captações e reservatórios, 
questionou o motivo da diferença significativa existente entre a água entregue no reservatório de 
Castro Verde, e a que foi faturada no final, e apesar de saber que há outras captações de água 
no concelho, deduz que, apesar de contar com essas captações, não corresponde com o que foi 
entregue no depósito de Castro Verde. 
 
Em seguida, afirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que os documentos estavam muito explícitos em 
relação à situação financeira da Autarquia e, por isso, já deu os parabéns ao Sr. Chefe da 
Divisão de Administração e Finanças e à equipa que os produziu, reparando contudo que  
detetou uma pequena incorreção, mas que não alterava os números finais. 
 
Posto isto, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que começou por questionar a forma 
como pretendia iniciar a sua intervenção,  uma vez que não esperava que houvessem pedidos 
de esclarecimento, perante o facto de ter lido recentemente na comunicação social o que o 
responsável máximo do PS na região, e seu ex-colega autarca, Pedro do Carmo, disse, e 
citando-o, “que os responsáveis socialistas em Castro Verde demonstram um grande 
conhecimento sobre todas as matérias do concelho, sejam sociais, económicas ou ao nível do 
funcionamento da Autarquia, e conclui “pela total capacidade para ser uma alternativa séria e 
assumir a liderança da Câmara de Castro Verde”, duvidando, no entanto, o Sr. Presidente, face 
aos pedidos de esclarecimento, do bem fundado destas afirmações. 
 
Respondendo às questões colocadas, começou o Sr. Presidente da Câmara por referir-se aos 
Fundos Comunitários tendo confirmado o que estava escrito, isto é, que não há retorno 
financeiro destes fundos em 2014, 2015 ou mesmo provavelmente em 2016, no entanto, durante 
todo este período e fundamentalmente no tempo do governo anterior,  foram efetuadas uma 
série de negociações, de aprofundamentos, de acertos em termos da autoridade que gere os 
mesmos fundos a nível nacional, e dessa autoridade com “Bruxelas”, negociações estas em que 
as autarquias não participaram, mas depois em termos da distribuição das verbas entre as 
CCDR’s ou as autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, houve a 
reivindicação de verbas a nível de alguns dos programas que estavam afetos diretamente às 
autarquias. 
 
Referiu o Sr. Presidente que do resultado dessas negociações, e sendo certo que não vai haver 
“dinheiro líquido” referente aos anos passados e ao ano corrente, informou que estão neste 
momento garantidos, para o Município de Castro Verde, cerca de cinco milhões de euros de 
fundo, portanto investimento um pouco superior considerando como ponto de partida a taxa de 
85% de comparticipação. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que estes cinco milhões de euros estão, concretamente, em dois 
setores, sendo o primeiro referente à contratualização feita pelo Programa Operacional com as 
diferentes CIM’S, e dentro destas, com os diferentes municípios que a integram, e o segundo 
referente a um outro programa que já foi abordado nesta Assembleia Municipal a propósito da 
limitação da ARU de Castro Verde, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 
Castro Verde, pelo que a soma dos fundos afetos às candidaturas destes dois setores importa 
nos referidos cinco milhões de euros, e relembrou que à partida, esta verba está garantida se a 
Câmara Municipal tiver a capacidade de apresentar as candidaturas e ter as condições 
financeiras correspondentes às mesmas. 
 
Quanto à segunda questão colocada pelo Sr. Vogal Filipe Mestre, o Sr. Presidente da Câmara 
começou por lembrar que a diferença entre o volume de água que a Autarquia adquire à 
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empresa Águas Públicas do Alentejo e aquele que entra nos depósitos de Castro Verde é a 
resultante da que é fornecida noutros pontos do concelho. 
 
Relativamente à diferença da faturação entre o que é comprado e o que é faturado aos 
consumidores, informou que tal deve-se ao facto de haver água tratada e faturada que não está 
integrada no sistema de fornecimento em alta, assim como no fornecimento de água que não 
está a ser contabilizado, designadamente, rega de jardins e o fornecimento de edifícios públicos, 
resultante de acordos antigos, nomeadamente no Pavilhão Desportivo, na Escola Secundária e 
na EB2/3. E adiantou que, mesmo que eventualmente tais consumos não sejam cobrados, 
brevemente vão os mesmos passar a ser contabilizados, no sentido de diminuir definitivamente a 
noção de que, fazendo estas contas, se chega a um perda de 100 m3,  o que não é verdade. 
 
Lembrou ainda que as diferenças que se possam encontrar aqui não correspondem a perdas ou 
a roturas de rede, pois de facto há água que está ser consumida e que não está a ser faturada  
nem cobrada. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que o Sr. Presidente não devia ter ficado tão aborrecido com 
os seus reparos sobre esta última questão, pois o que quis dizer foi precisamente o que foi 
proferido, uma vez que tinha conhecimento de todos esses fatores, isto é, que há muito consumo 
de água que não é faturada nem contabilizada, sendo por isso sua opinião que um dia se chegue 
a uma contabilização do mesmo consumo o mais apurado possível, tendo em atenção que a 
água é um bem precioso e que deve ser racionada. 
 
Não havendo mais intervenções submeteu a Srª. Presidente à votação da Assembleia o 
Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2014, tendo o mesmo sido aprovado por 
maioria, com cinco abstenções dos Vogais do Partido Socialista, uma do Vogal do Partido Social 
Democrata e com os doze votos favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática Unitária. 
 
Apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a seguinte declaração de voto, relativamente à posição dos 
eleitos do Partido Socialista. 
 
“Declaração de Voto 
 
Em primeiro lugar gostaríamos de destacar o facto de a Câmara Municipal, no seu exercício de 
2015, voltar a registar um resultado líquido NEGATIVO de 200.851,35 euros. Apesar disso, 
anotamos a evolução, uma vez que em 2014 o exercício também foi NEGATIVO mas num valor 
bastante superior: 407.321,24 euros. 
 
Não sendo dados demasiado preocupantes, destacamos que a Câmara está, há dois anos 
consecutivos, a ter exercícios onde a despesa é superior à receita. 
 
Independentemente deste facto, não deixamos de assinalar, comparativamente com 2014, 
alguma evolução na execução do Orçamento, seja no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 
ou nas Actividades Mais Relevantes (AMR). 
 
Por outro lado, lida a análise ao documento apresentada no preâmbulo pelo Senhor Presidente 
da Câmara, reconhecemos como positivo a concretização do InCastro, mas chamamos desde já 
a atenção que, quando se refere ao Lar de Entradas como exemplo de crescimento, é bom 
lembrar que, apesar do importante apoio da Câmara Municipal, a obra é propriedade e foi 
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executada por uma instituição particular de solidariedade social – logo, não nos parece justo 
colocá-la na esfera da acção municipal. 
 
Assinale-se, ainda, que no plano político este Relatório expressa bem aquilo que tem sido o 
fraco desempenho da actual gestão da CDU na Câmara Municipal, bem reflectida na irrelevante 
expressão do investimento concretizado em áreas fundamentais, sendo o maior exemplo a falta 
de requalificação da rede de águas de Castro Verde. No caso da rede de estradas do concelho 
(nomeadamente de Castro Verde para Santa Bárbara e para Casével) e da Zona de Actividades 
Económicas (ZAE), o investimento praticamente não existiu e o Relatório expressa-o bem. 
 
Na verdade, obras como as que atrás apontamos, estão por fazer desde há muito tempo e 
atravessaram vários quadros comunitários: a gestão da CDU não tirou partido disso por sua 
exclusiva responsabilidade e agora não pode lamentar-se que já não existam fundos para 
esse fim. Como, aliás, não pode culpar outros da crescente e preocupante degradação do 
quadro financeiro da Câmara Municipal, que é conhecida e nos preocupa muito, tal como temos 
dado nota publicamente. 
 
Os eleitos do PS na Assembleia Municipal” 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 
      - 2016: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento 
e Opções do Plano do ano em curso, aprovada por maioria, na reunião do executivo, com uma 
abstenção, em reunião ordinária, realizada no dia 13 do corrente mês, conforme proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve, e de cujos documentos 
foram enviadas fotocópias previamente a todos os Vogais. 
 
“Considerando que com a aprovação do Relatório e Contas de 2015, é necessário dar entrada 
do saldo da gerência, e ao mesmo tempo afetá-la às rubricas que tenhamos necessidade de 
reforçar ou criar novas rúbricas; 
 
Considerando que é competência da Câmara Municipal submeter a mesma para aprovação da 
Assembleia Municipal p.f. do disposto no art.º 33º/1-c) do Anexo I, à Lei nº.75/2013, de 12 de 
setembro; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a este Órgão a submissão da presente revisão à Assembleia 
Municipal, para aprovação.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente, este confirmou o mesmo, que esta primeira revisão ao 
orçamento é a habitual e destina-se essencialmente à integração do saldo que transitou do ano 
de 2015 no orçamento do corrente ano, a verba que o Município irá receber do FEF, “resultante 
da benesse que o atual Governo deu, embora não cumprindo a Lei das Finanças Locais, mas 
minimizando os efeitos negativos das práticas do anterior Governo”, assim como o lançamento 
da verba espetável do empréstimo contraído. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, submeteu a Srª. Presidente à votação da 
Assembleia a proposta da 1ª. revisão a efetuar ao Orçamento do ano em curso, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com cinco abstenções dos Vogais do Partido Socialista, uma do 



10/12 
Sessão ordinária da AM de 27.4.2016 
 

Vogal do Partido Social Democrata e com os doze votos favoráveis dos Vogais da Coligação 
Democrática Unitária. 
 
3º - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2015: 
 
Apreciou a Assembleia e tomou o devido conhecimento do Inventário e Cadastro Patrimonial do 
ano de 2015, na sequência da seguinte proposta apresentada pelo executivo municipal, 
aprovada na sua reunião realizada no dia 15 de abril corrente: 
 
“A fim de dar cumprimento ao disposto na alínea i) do nº.1 do artigo 33º da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, remeto para aprovação da Câmara Municipal, o Inventário de todos os bens, 
direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, referente ao ano de 2014, mapa 
elaborado de acordo com o ponto 2.8.1 – Inventário, do anexo do Decreto-Lei nº.54-A/99,de 22 
de janeiro, (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) cujo documento se anexa. 
 
Nos termos das disposições conjugadas da alínea l) do nº.2 do artigo 25º. e do nº.2 do artigo 27º 
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, devem os mesmos documentos ser submetidos à 
apreciação da Assembleia Municipal, na sessão que se realizará no decurso do corrente mês de 
abril.” 
 
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 18 de Fevereiro a 23 de Abril corrente. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Vogal Filipe Mestre, e 
referindo que era assunto que devia ter abordado anteriormente, começou por questionar porque 
motivo quando se faz referência à Lei das Finanças Locais não é citada a Lei nº. 73/2013, (Lei 
das Finanças Locais) que foi elaborada pelo Governo PSD/CDS, e que já teve umas quantas 
versões, e que por esse motivo, leva a pensar que quando se faz alusão apenas à “Lei das 
Finanças Locais” pode levar-se à conclusão de que se trata de uma lei anterior, até mesmo 
anterior às do Governo do PS, e consequente confusão, uma vez que muitos dos 
constrangimentos que as Câmaras Municipais têm são resultantes da atual lei e não das 
anteriores. 
 
Reparou o mesmo Vogal para uma situação que se verifica na Rua José Gomes Ferreira, em 
frente da Escola Secundária, em que no seu entroncamento com a Rua da Liberdade há duas 
hipóteses de abordar o mesmo entroncamento, para a direita ou para esquerda, o que leva a 
alguma confusão aos automobilistas que encostam à esquerda para subirem a mesma rua ou à 
direita para a descerem, e que já tem levado a alguns constrangimentos por parte de 
automobilistas quanto à opção a tomar, daí sugerir a pintura de um separador, criando dois 
sentidos possíveis de saída, uma para a direita e outra para a esquerda. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara e em relação ao reparo feito pelo Sr. Vogal Filipe 
Mestre sobre a Lei das Finanças Locais, informou que quando se refere a essa mesma lei é a 
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que está em vigor, e que, em sua opinião, não está a ser cumprida pelo atual Governo, assim 
como a anterior, conforme explicou em pormenor. 
A seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre, lembrou que o atual Governo iniciou funções há relativamente 
pouco tempo e teve que elaborar em tempo quase record o Orçamento de Estado, daí não 
conseguir cumprir todas as premissas que eram para ser cumpridas, mas, lembrou que ao nível 
das Autarquias, o Governo já tinha libertado a possibilidade das mesmas voltarem a poder 
contratar pessoal e certamente outras medidas serão possíveis de concretizar, como a situação 
das freguesias e outras em que não houve ainda tempo para a sua concretização. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que não se tratava de uma questão de tempo, mas sim de 
opção politica, reconhecendo contudo que mesmo não se cumprindo a Lei das Finanças Locais 
o Município de Castro Verde ainda recebeu a mais cerca de 60.000 €, e disso foi reconhecido, e 
lembrou que tal não tem a ver com a própria Lei das Finanças Locais, mas sim com normas que 
abusivamente o PSD e o CDS, no governo anterior, utilizaram no OE, cortando leis que foram 
aprovadas pela Assembleia da República. 
 
Reconheceu o Sr. Presidente que este Governo liberalizou, retirando do OE os constrangimentos 
à contratação de pessoal, voltando a dotar as Autarquias de autonomia nesse sentido, isto como 
medida boa, no entanto, lembrou que o que foi alterado na “Lei dos Compromissos” é claramente 
insuficiente e são especialmente as Autarquias de gestão PS que o afirmam. 
 
Interveio, em seguida, a Srª. Vogal Ana Luísa Fatana, Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões, informando que mais uma vez foi abordado na Assembleia de 
Freguesia o problema, que há vários anos persiste, da necessidade de instalação de uma antena 
de telecomunicações naquela freguesia, tendo em conta o facto de que a maioria das povoações 
não tem qualquer sinal de rede móvel. 
 
Adiantou que, quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, já diligenciaram inúmeras 
vezes junto do respetivo operador para resolver a situação sem que tenha havido uma resposta 
concreta, apesar de ter havido negociações nesse sentido, mas sem resultado. 
 
Informou que na sessão de Assembleia de Freguesia, realizada nesta data, foi decidido 
promover junto da população mais um abaixo-assinado, à semelhança do que foi realizado há 
cerca de 4 anos. 
 
Apelou assim a mesma Vogal para que esta Assembleia Municipal se associasse a esta 
reivindicação no sentido da mesma ter mais peso. 
 
Alertou a mesma Vogal para o problema que se constata naquela freguesia em relação à 
deficiente receção do sinal de Televisão Digital Terrestre (TDT), uma vez que nem todas as 
pessoas têm condições financeiras para adquirirem aparelhos de receção do sinal de televisão 
diferente. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia, lembrou que este Órgão já havia deliberado em tempos e 
manifestado a sua preocupação quanto ao fraco sinal da TDT em vários locais do concelho. 
 
O Sr. 2º. Secretário. João Branco lembrou que o acesso ao sinal de televisão pública é um 
direito que nos assiste enquanto às comunicações móveis já não é. 
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Interveio em seguida o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, questionando 
o Sr. Presidente da Câmara se tinha alguma informação sobre uma eventual intervenção no 
cruzamento de Entradas, decorrente das obras em curso no IP2, nomeadamente a criação de 
zonas de aceleração e desaceleração nas duas entradas e saídas daquela localidade, tendo em 
conta o reduzido espaço que existe nas mesmas, lembrando que estas reivindicações já tinham 
sido apresentadas e que o Administrador das Estradas de Portugal é conhecedor da situação. 
 
Alertou o mesmo Vogal, mais uma vez, para a falta de segurança que se verifica na vila de 
Entradas, daí sugerir a realização de uma reunião com a GNR, no sentido de minimizar as 
situações que se verificam, em que naquela localidade, em sua opinião, pela sua situação 
geográfica, continuam a verificar-se atos de vandalismo sistemáticos, nomeadamente aos fins-
de-semana, e adiantou que a presença das forças de segurança é visível apenas durante o dia 
enquanto à noite tal não se verifica. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondendo ao exposto pelo Sr. Vogal António Jerónimo, informou 
que quanto à primeira questão desconhecia se há ou não qualquer intervenção em vista, apesar 
das obras no IP2 estarem em fase de conclusão. 
 
O Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, sugeriu assim, que a Câmara e a 
Junta de Freguesia, em conjunto, diligenciassem no sentido de fazer sentir, mais uma vez, às 
Infraestruturas de Portugal que este é um problema que persiste e que não será difícil de 
resolver. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que tudo isso foi explanado às Infraestruturas de Portugal 
desde o início das obras, no sentido dum cruzamento ser corrigido, não tendo sido alvitrado 
desde logo os dois, uma vez que pode levar às mesmas, intervir apenas num e optar por 
encerrar o outro, pelo que, em sua opinião, está na altura certa de voltar a insistir antes da 
conclusão das obras e que seja levantado o respetivo estaleiro. 
 
Quanto à segunda questão, informou o Sr. Presidente que estava agendada para o dia seguinte 
uma reunião de apresentação de cumprimentos do novo comandante do Destacamento de 
Almodôvar e assim iria aproveitar para partilhar com ele essas preocupações e solicitar um 
reforço do policiamento ao nível das freguesias, assim como alertá-lo para algum excesso de 
zelo por parte da GNR, que se verifica em determinadas situações, e que contradiz a falta de 
patrulhamento. 
 
Interveio ainda o Sr. Vereador António João Colaço, a propósito do proferido pela Srª. Vogal e 
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, lembrando que o que estava 
neste momento em causa era a colocação da antena, uma vez que a respetiva obra já foi 
licenciada, quer pela ANACOM quer na Câmara Municipal, no ano de 2013, o terreno para a 
colocação da mesma já está arrendado ao respetivo proprietário, que a sua instalação esteve 
agendada em Março de 2014, mas não foi concretizada tendo em conta o parecer do ICNB, que 
definiu a sua colocação para Julho do mesmo ano, devido à nidificação das aves. 
 
Informou ainda que por não ter sido foi feita a respetiva instalação, a Câmara Municipal tem 
insistido várias vezes, não tendo todavia havido até à presente data qualquer resposta concreta, 
situação esta que se arrasta desde o ano de 2012 em que começaram a ser apresentadas as 
primeiras reclamações devido à falta de rede naquela freguesia. 
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6º. - Período reservado à intervenção do público: 
Dada a palavra ao público interveio o cidadão António Francisco Caetano Baião, que colocou as 
seguintes questões: 
 
- Alertou para a velocidade excessiva que por vezes é praticada por alguns condutores na Rua 
D. Afonso I, em Castro Verde, daí sugerir a colocação de bandas sonoras para evitar a mesma 
velocidade. 
 
- Solicitou a repavimentação da zona de estacionamento da Praceta de São Pedro, em Castro 
Verde, uma vez que o alcatrão em muitos sítios está deteriorado e é pedra solta, o que contradiz 
com outros lugares da vila que estão tão bem arranjados. 
 
- Informou que no Tribunal de Ourique foi, hoje, lida a sentença final quanto à extinta 
Cooperativa de Consumo, e tendo em conta o apoio que lhe foi dado “pelo menos pelo Partido 
que mais representa o povo de Castro Verde - a CDU”, e por isso, lamentou “que ninguém, nem 
desta Câmara, nem desta terra, nem nenhum dos representantes dos elementos desta 
Assembleia Municipal, que foram eleitos para representar o povo, estivessem presentes, mas 
apenas ele próprio, um antigo diretor da Cooperativa, o “arguido”, a Juiz, o respetivo Procurador 
e o advogado”, sendo, por isso sua opinião, que Castro Verde ignorou completamente, “a 
Câmara Municipal e vereadores que ao tempo foram cabecilhas”, assim como a rádio local, 
como entidade apoiada igualmente pela Câmara Municipal e que devia fazer a cobertura destas 
e de outras situações, prestando a devida informação à população. E conclui este ponto, 
afirmando que nunca foi noticiado publicamente quanto à falência da Cooperativa de Consumo, 
assim como uma informação por parte da Assembleia Geral da mesma, junto dos sócios, no que 
se refere aos valores da alienação do respetivo património, situação que, em sua opinião, 
também a Câmara Municipal erra nessa área, isto é, quando dá algum subsídio ou apoio devia 
inteirar-se da forma como esse apoio é investido. 
 
- Concluiu o mesmo cidadão informando que faleceu nesta data uma pessoa a que Castro Verde 
deve muito em termos desportivos, um dos fundadores e sócio nº.1 do Futebol Clube Castrense, 
o Sr. José Ricardo Vicente Colaço. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia colocou o assunto à consideração dos presentes para 
eventuais respostas, não se tendo verificado 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. 
 
 
 


