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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016. 
 
 
Nº.4/2016 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho 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, 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, e 
Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das 
Juntas de Freguesia de São Marcos da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade 
de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Martinho Colaço Valente e António José Silvestre Jerónimo, 
Presidente da Junta de Freguesia de Entradas. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 

• 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 Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro 
       Verde. 
 
2º. - Ratificação da decisão tomada pelo executivo de saída como acionista do MLA - Matadouro 
       do Litoral Alentejano. 
 
3º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
4º. - Outros assuntos de interesse. 
 
5º. - 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 participou na votação a Srª. Vogal Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, por não ter 
estado presente na sessão em causa. 
 

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

• “E-mail” da FENPROF sobre um abaixo assinado de apelo a tomada de posição em 
defesa da Escola Pública. 

• “E-mail” do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Cerveira sobre petição pública 
acerca da “alteração dos critérios do Fundo Geral Municipal”. 

• Carta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dando conhecimento do requerimento 
que dirigiu ao Ministério da Saúde acerca da “existência de profusas situações de 
abertura de procedimentos disciplinares e de inquéritos sobre ocorrências alegadamente 
anómalas na prestação de cuidados de saúde no Hospital José Joaquim Fernandes 
(Beja). 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento do seu projeto de 
resolução “Pela melhoria da cobertura e alargamento da oferta de serviços de 
programas na Televisão Digital Terrestre (TDT)”. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português informando que o 
“Agendamento Potestativo do seu Grupo Parlamentar que se realizará no Plenário da 
Assembleia da República no próximo dia 30 de Junho, será sobre o Projeto de Lei nº. 
231/XIII. 1ª. do PCP que “Estabelece o Regime para a Reposição das Freguesias”. 

• Carta da Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio solicitando a suspensão do seu mandato por 
o período de um ano. 
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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 familiares, à presente sessão, pelo Sr. Vogal Martinho Colaço 
Valente, tendo o mesmo sido aceite pela Mesa da Assembleia. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos e antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, 
apresentou a Srª. Presidente o pedido formulado pela Srª. Deputada Maria Cesaltina Basílio a 
solicitar a suspensão do mandato por o período de um ano, com efeitos a partir da próxima 
sessão desta Assembleia, evocando motivos de índole profissional, familiar e de saúde. 
 
Posto isto, colocou a Srª. Presidente o pedido à consideração da Assembleia, informando que a 
sua substituição será feita pelo Sr. Vasco Correia Ferreira. 
 
A seguir, no âmbito do expediente recebido, referiu-se a Srª Presidente ao apelo da FRENPROF 
relativo a um abaixo-assinado em defesa da Escola Pública, já abordado na última sessão desta 
Assembleia e subscrito por quem o pretendeu, e que agora solicita que este órgão tome uma 
posição relativamente ao mesmo assunto, pelo que a Mesa propõe que a Assembleia subscreva 
a moção aprovada por unanimidade pelo órgão executivo municipal, na sua reunião de 25 de 
Maio do ano corrente, ao invés de se estar a redigir uma outra proposta de moção. 
 
Assim, procedeu a Srª. Secretária, Carolina Cabaça à leitura da moção em causa: 
 

MOÇÃO 
 

“A Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusa e de Qualidade é um Direito de todos os 
cidadãos e uma Obrigação do Estado Português 
 

A Constituição da República Portuguesa proclama que todos os cidadãos têm direito à educação 
com garantia do direito à igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares. 

No seu artigo 75º, a CRP determina que compete ao Estado a criação de uma rede de 
estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população, o 
que não dispensa de, ao mesmo tempo, reconhecer e fiscalizar o ensino particular e cooperativo, 
no respeito pela lei. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo determina que é da especial responsabilidade do 
Estado promover a democratização do ensino, garantindo a todos os portugueses a liberdade 
de aprender e ensinar, com tolerância para as escolhas possíveis, mas abstendo-se de impor 
diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas, pelo que o ensino público não 
pode ser confessional. 

A massificação do ensino proporcionada pelo fim da ditadura fascista, e promovida desde a 
primeira hora, pela Revolução de Abril, criou naturalmente dificuldades aos governos da 
democracia na concretização do imperativo constitucional de criação de uma rede de escolas 
públicas que cobrisse todo o país. 
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Com o fim de ultrapassar essa dificuldade, o Estatuto das Escolas do Ensino Particular e 
Cooperativo, aprovado pelo DL 553/80 instituiu os contratos de associação, a serem 
celebrados com escolas particulares situadas em zonas carecidas de escolas públicas. 

Em 2015, procurando concretizar um projeto neoliberal de criação de um mercado educativo 
alargado e concorrencial, o governo PSD/CDS celebrou contratos de associação com 
colégios privados que não correspondiam a carências da rede e visavam financiar esses 
colégios, em prejuízo do investimento necessário e legalmente imperativo que o Estado 
tem que fazer na Escola Pública. 

O Ministério da Educação decidiu agora repor a legalidade e só permitir a celebração de novos 
contratos a partir de 2016/2017 quando se verificar manifesta incapacidade da Escola Pública 
dar resposta às necessidades da população escolar, medida que tem tido uma violenta oposição 
da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo – AEEP. 

Assim, 

A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em 27 de Junho de 2016, deliberou, por 
…………………………… 

1. Manifestar o apoio às medidas que visem repor a legalidade e moralizar a celebração 
dos contratos de associação enquanto instrumento supletivo da Escola Pública; 

2. Repudiar a campanha de desinformação brutal promovida pela Associação de Escolas 
do Ensino Particular, com o acompanhamento cúmplice do PSD e do CDS e com a 
cobertura mediática de alguns órgãos de comunicação social, com o objetivo de 
descredibilizar a Escola Pública e os seus profissionais.  

3. Exigir do governo, o conjunto de medidas que visem concretizar um investimento 
consentâneo com o desígnio constitucional de garantir uma Escola Pública, Gratuita, 
Universal, Inclusiva e de Qualidade para todos os Cidadãos e assim garantir o acesso à 
educação e ao conhecimento a todas as crianças e jovens do nosso concelho.” 

 
Posto isto, colocou a Srª. Presidente o assunto à consideração da Assembleia, tendo o Sr. Vogal 
Filipe Mestre afirmado que esta era mais uma repetição, entre outras, do que aqui se tem 
debatido, uma vez que a mesma está ultrapassada, na medida em que o Governo já declarou 
que só haverá novos contratos nas situações onde se justificar, que a Escola Pública é que 
prevalece e só haverá contratos de associação onde não exista Escola Pública. 
 
Adiantou o Sr. Vogal Filipe Mestre que há situações que não estão resolvidas e que a moção 
não se refere a isso, e que em sua opinião são de maior importância, ou seja, as condições em 
que muitos edifícios escolares públicos se encontram, ao invés de outras. Deu como exemplo, a 
Escola Secundária Pública de Vila Real de Santo António, onde utilizou as suas instalações 
acompanhando uma equipa do Futebol Clube Castrense, constatando uma enorme qualidade 
nas suas condições de funcionamento, devido a obras de alteração a que foi sujeita, ao invés do 
que acontece na Escola Secundária de Castro Verde em que a situação é completamente 
oposta, daí a afirmar que, “parece que estamos a milhas de distância e noutro planeta”. 
 
Opinou por isso, o mesmo Vogal que a questão da qualidade era tão importante como haver 
uma Escola Pública, pois a haver uma “como aquela que nós temos” é, em sua opinião, uma 
“vergonha”. 
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Referiu-se o Sr. Vogal Filipe Mestre ao previsto no artigo 74º. da Constituição sobre o acesso 
dos emigrantes portugueses ao ensino da língua portuguesa, em que, em sua opinião, tem 
estado a “recuar” e que por isso, houve recentemente um acordo para repor o mesmo ensino,  
daí achar que também se devia olhar mais para as comunidades emigrantes no sentido de 
garantir o ensino da língua portuguesa, o que também esta moção não refere, talvez por ser 
mais direcionada para a realidade portuguesa. 
 
Lembrou ainda o mesmo Vogal para a necessidade de haver acessos para deficientes às salas 
de aula, uma vez que são praticamente inexistentes, nomeadamente aqui nas nossas escolas, 
afirmando que é com todas estas condições que temos que nos preocupar e ir mais além do que 
com questões que estão praticamente resolvidas pelo atual Governo, com os apoios que tem 
tido e que são reconhecidos na presente moção.  
 
Manifestou o Sr. Vogal Filipe Mestre o seu desagrado pelo facto da proposta de moção 
apresentada já vir como aprovada por unanimidade. 
 
A Srª. Presidente reparou que tal menção é referente à aprovação por parte do executivo 
municipal, mas que esta surge com umas reticências para se completar o resultado da votação, 
tendo o Sr Vogal reconhecido que não tinha percebido a intenção. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que a presente moção tem a ver com um determinado 
contexto e apesar de já terem sido tomadas algumas medidas, é de opinião que nunca é de mais 
reforçar a importância da Escola Pública, tendo em conta a existência de pressões a favor da 
dos contratos de associação não da forma como o Governo pretende, e lembrou que a presente 
moção, obviamente, não pretende ignorar ou elencar os problemas e as dificuldades existentes, 
nomeadamente em relação à Escola Secundária de Castro Verde, em que esta Assembleia já 
aprovou uma moção reivindicando uma intervenção de fundo nas suas instalações. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos sugerindo que no ponto três quando refere “a todas 
as crianças e jovens do nosso concelho” fosse retirada a menção “do nosso concelho”, assim 
como não fazia sentido que esta moção fizesse qualquer referência ao resultado da votação de 
idêntica moção no órgão Câmara Municipal. 
 
Afirmou ainda o mesmo Vogal que no ponto de vista legal e formal esta conversa pode estar 
terminada mas no ponto de vista da realidade portuguesa não está minimamente encarada e daí 
fazer todo o sentido a aprovação da presente moção. 
 
Efetuadas as correções sugeridas pelo Sr. Vogal Carlos Ramos e não havendo mais 
intervenções, foi a moção submetida a votação tendo a mesma sido aprovada por maioria com a 
abstenção do Vogal do PSD, Sr. Guilherme Góis. 
 

Período reservado à intervenção do público 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o Sr. Vítor Manuel Guerreiro Jacinto, residente no 
Monte dos Aivados, que colocou as seguintes questões: 
 
Perguntou se aquando da recente votação do “Regulamento Municipal de Água e Saneamento” 
o mesmo foi aprovado por unanimidade, isto é se os Deputados da Oposição também tiveram 
esse sentido de voto, tal como vem publicado no Jornal “O Campaniço”. 
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Justificou o mesmo cidadão a sua pergunta por ter constatado, nos últimos tempos, que algumas 
forças politicas têm feito campanha contra o custo da água, e das taxas que lhes estão 
agregadas, daí questionar se as mesmas forças politicas têm “dois pesos e duas medidas”, isto é 
se tem uma posição na imprensa e outra nesta Assembleia. 
 
Acrescentou que, a ser assim, não percebia “se os Deputados Municipais que representam o 
Partido Socialista nesta Assembleia votaram a favor do regulamento, foi porque se calhar não 
sabiam as consequências que isso tinha, uma vez que o PS já tomou várias posições publicadas 
na imprensa contra o mesmo regulamento”, e daí deduzir que isso não faz sentido e  se tratar de 
uma incoerência completa. 
 
Sugerindo uma reflexão sobre o mesmo, questionou qual o impacto que o regulamento teve, não 
propriamente sobre o relacionado com o custo do consumo de água domiciliária mas muito mais 
quanto às taxas que lhes estão associadas, tendo em conta que estas são mais significativas do 
que propriamente as do consumo de água, e partem do pressuposto de que quem consumiu 
mais água também “produziu mais lixo e mais vezes foi à casa de banho”, sem que haja contudo 
contadores que o registem, fazendo assim com que a fatura com a inclusão “das taxas e 
taxinhas” atinja valores não propriamente relacionados com o consumo de água, mas sim com 
as taxas que lhe estão associadas. 
 
Lembrou o mesmo cidadão que a água é um bem essencial para a sobrevivência do ser 
humano, que é apenas a Câmara a entidade que monopoliza a sua venda e daí ter a opinião 
“que quando se mexe num artigo deste é preciso ter a noção da realidade do que se está a 
fazer, uma vez que a água não é uma mercadoria qualquer”, e dando como exemplo o seu caso 
pessoal, em que o encargo com o consumo de água teve um aumento de 100%, afirmou “que 
isto é uma barbaridade e que não há ninguém que aceite isto em lado nenhum”, assim como que 
não era razoável haver um aumento de 100% num artigo de primeira necessidade, daí concluir 
que esta decisão não foi tomada em consciência e das consequências politicas que daí podem 
resultar. 
 
Voltou assim a apelar aos Srs. Deputados Municipais e ao Executivo que façam uma reflexão 
profunda sobre este assunto e afirmou que se concluírem que o devem emendar ainda estão a 
tempo, mostrando assim um ato de inteligência, e não “irem atrás de entidades externas”. 
 
A seguir interveio a Srª. Presidente da Assembleia que confirmou, perante a presença da ata da 
sessão da Assembleia Municipal, que o Regulamento do Abastecimento de Água foi aprovado 
por unanimidade  
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que havia um equívoco nesta questão. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente para prestar qualquer esclarecimento, o mesmo lembrou que 
não lhe tinha sido pedido qualquer esclarecimento mas sim feitas recomendações para as quais 
tomou a devida nota. 
 
Concedida a palavra ao Sr. Vereador do Partido Socialista, António José de Brito, afirmou o 
mesmo que relativamente a esta matéria não havia lugar a enganos, e lembrou que de facto o 
Regulamento foi votado por unanimidade quer na Câmara Municipal quer na Assembleia e que o 
Partido Socialista votou e aprovou este regulamento. 
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Lembrou contudo que o que estava em causa era a tabela de preços do consumo de água e que 
os Vereadores do Partido Socialista no executivo municipal votaram contra o aumento da água e 
dos resíduos, quer aquando do primeiro aumento em Dezembro do ano passado quer este 
último que originou um aumento significativo. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre que confirmou que de facto o que estava em causa são 
duas coisas distintas e que havia alguma confusão com as mesmas. 
 
A seguir interveio o 2º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, afirmando que concordava em 
parte com a preocupação do cidadão que interveio neste ponto da ordem de trabalhos, “mas o 
que havia sido dito pelo Vereador do Partido Socialista ainda era mais grave”, contudo lembrou 
que existe a entidade ERSAR que estabelece algumas regras na fixação do preço de água 
consumida, e que, de um modo muito simplificado, determina que as câmaras municipais devem 
cobrar o custo real do valor da água, o que quer dizer que terão que haver mais aumentos, e 
lembrou que a situação não é apenas no concelho de Castro Verde mas a nível nacional, e que 
não cumprir essa regra é ilegal e trás consequências para quem não a cumprir. 
 
Afirmou que a opção tomada neste concelho foi ir aumentando o custo do consumo de água 
pouco a pouco, tendo também em conta as taxas que lhes estão associadas. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que não tinha percebido o que tão grave o 
Sr. Vereador António José de Brito havia afirmado quando explanou a forma de votação do 
regulamento e da tabela de preços por parte dos eleitos do PS, conforme foi avaliado pelo Sr. 2º. 
Secretário, João Branco. 
 
Referiu-se depois o Sr. Vogal ao papel da ERSAR, lembrando que esta entidade reguladora não 
exige mas recomenda, sendo por isso duas situações completamente distintas. 
 
Interveio em seguida o Sr. Presidente da Câmara informando que de facto os regulamentos 
foram aprovados por unanimidade, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal e lembrou 
que os mesmos não têm a ver exclusivamente com as modificações dos escalões dos consumos 
mas sim com um conjunto de outras orientações. 
 
Adiantou que estes regulamentos são impostos pela entidade reguladora e que, em última 
instância, têm como fim a privatização do setor e lembrou que a mesma entidade foi “criada” por 
altura do ”Governo Sócrates e retomada e refinada nos Governos do Passos Coelho”, mantendo 
assim a intenção da continuidade das políticas que irão conduzir a situação favorável à 
privatização do setor da água “quando o capital entender que estão reunidas as condições 
necessárias para o efeito”. 
 
Acerca do tarifário, informou o Sr. Presidente que o mesmo também decorre das imposições da 
entidade reguladora, e quanto à afirmação que a mesma não impõe mas recomenda é um facto, 
no entanto, quem não o fizer implica não ter acesso a financiamentos comunitários e que Castro 
Verde está numa situação dessas. 
 
Informou o Sr. Presidente que não estamos a cumprir as recomendações da entidade 
reguladora, nomeadamente no que se refere ao tarifário e por isso foi-nos vedada a candidatura 
de financiamento para elaboração dos cadastros das redes, sendo por isso verdade que a 
entidade reguladora não impõe mas recomenda, no entanto, os seus pareceres são vinculativos 
“e são moeda de troca/chantagem” nesta área. 
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Adiantou o Sr. Presidente que os valores do preço da água até ao ano de 2019 têm que suportar 
os encargos com o fornecimento, que a Câmara tem estado a protelar isso e tal está 
devidamente explanado no preâmbulo do tarifário aprovado com os votos contra dos eleitos do 
Partido Socialista. Afirmou, por isso, que estávamos longe de cumprir as recomendações mas 
que, por outro lado, também sentíamos bem pesadas e bem ponderadas as implicações, 
nomeadamente no peso politico, destes aumentos e que teríamos que tentar normalizar a 
situação em termos regionais. 
 
Opinou o Sr. Presidente que em termos do distrito de Beja, o Partido Socialista quando é 
oposição critica os aumentos e quando é poder assume-o, com mais ou menos percentagem, 
dependendo das condições e da situação repartida, e deu como exemplo o concelho de 
Barrancos, em que a gestão socialista “praticamente dava a água” e que teve que dar um salto 
quantitativo em termos de percentagens no aumento, enquanto que há outras autarquias em que 
não foi necessário, uma vez que a situação estava equilibrada. 
 
Lembrou que no caso concreto de Castro Verde, a gestão CDU optou por uma decisão que 
politicamente podia ser aceitável, sendo certo que era muito mais simples não aumentar nada e 
aguardar para “quem viesse atrás que fechasse a porta”. 
 
Relativamente às outras taxas referentes à água, informou que há duas componentes 
fundamentais, a fixa, que tem a ver com amortização do investimento feito e a variável 
consoante os escalões, e uma outra taxa que apenas entra nos cofres do município, mas que é 
destinada à administração central. 
 
Quanto ao saneamento lembrou que toda a água consumida, retirando as regas de jardim e que, 
em sua opinião, não deviam ser feitas a partir da rede pública, vai parar ao “esgoto”, pelo que, 
com uma percentagem que tecnicamente está calculada, o que se cobra a nível do saneamento 
é o correspondente à água que é consumida. 
 
Relativamente aos lixos, informou que realmente a ponderação é teórica, não havendo outra 
forma de os calcular, no entanto, lembrou que de facto a recolha do lixo custa tanto dinheiro 
como a água, face às imposições ambientalistas genéricas que obrigam que a recolha do lixo 
seja bem diferente do que se fazia há 50 anos atrás, sendo seletiva, acondicionada, reciclada de 
preferência, transportada e depois transformada. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que as finanças locais não têm a elasticidade para poder subsidiar, mas 
lembrou, contudo, que mesmo assim, estes tarifários são subsidiados à população mais 
carenciada, cujos regulamentos para essa redução estão estipulados há muito tempo e 
independentemente dos tarifários das águas. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que “estava habituado a falar só sobre 
aquilo que é a realidade e não de intenções” e como se perdeu um bocado no discurso, informou 
que ia requerer cópia da gravação desta sessão para poder assim conferir com a respetiva ata. 
 
Usou da palavra, em seguida, o Sr. Vogal Rui Matos que, referindo-se ao proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara, perguntou “qual era a forma mágica que o PS tinha para gerir este 
problema e qual era a política a seguir sem aumentar as taxas e a água prestando ao mesmo 
tempo um serviço de qualidade.” 
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A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que este ponto da ordem de trabalhos era direcionado 
para o público, pelo que considerou que a pergunta do Sr. Vogal devia ser colocada no período 
“Outros assuntos de interesse”. 
 
Foi novamente dada a palavra ao Sr. Vítor Jacinto, que começou por afirmar que a política está 
mal quando os políticos levam a vida a justificar o que já fizeram, e neste caso, há desculpas 
para as decisões que já tomaram, “tando da oposição, como do governo”, pois é de opinião que 
em principio as decisões deviam arranjar apoios e consensos, e ter como único objetivo servir as 
pessoas. 
 
Afirmou que talvez seja por isso que a classe política está tão debilitada, uma vez que renega na 
prática aquilo que em teoria apresentou, pelo que, em sua opinião, não devem daqui a um ano 
andar com bandeiras e bater-lhe à porta, depois fazerem uma grande festa e em seguida 
desaparecem e não conseguem fazer nada daquilo que andaram a prometer, pois “só vale a 
pena a ação politica se conseguirem concretizar aquilo pelo qual se apresentaram, 
nomeadamente os respetivos programas e os ideais subjacentes aos mesmos. 
 
Concluiu que todos os que estão aqui é para melhorar a vida das pessoas “e não para satisfazer 
a entidade reguladora de não sei quê”, e afirmou que “nenhum foi eleito para cumprir as ordens 
da entidade reguladora mas sim para servir a população e se aquela entidade entrar em conflito 
com os vossos princípios e programas que apresentaram aos eleitores, é de opinião que devem 
fazer a mala e irem embora pois não são obrigados a estar aqui, pois ninguém é autarca por 
obrigação e só se candidata quem quer.” 
 
Não havendo mais intervenções, a Srª. Presidente deu como encerrado este ponto da ordem de 
trabalhos. 
 

Ordem do dia´ 
 

1º. - Apreciação e votação do Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de 
       Castro Verde. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o Plano de Pormenor da Zona de 
Atividades Económicas de Castro Verde, na sequência do pedido formulado pelo executivo, 
conforme deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 8 de Junho corrente. 
 
Posto isto, deu a palavra à Assembleia, tendo usado da palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre 
afirmando que a leitura que fazem do documento é mais política do que técnica, e que, por isso 
congratulam-se e apoiam a iniciativa, apesar de considerarem que a mesma levou muito tempo a 
ser iniciada, tendo em conta que até à sua concretização ainda demorará algum tempo. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Guilherme Góis questionando a localização exata da zona de 
atividades económicas, tendo o Sr. Presidente confirmado que a sua localização é antes das 
hortas comunitárias, na EN2, na saída de Castro Verde para Aljustrel. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrando que, por não haver zona de atividades 
económicas, houve uma série de empresas que se instalaram onde puderam ou onde 
encontraram sítio para se constituírem e aos seus estabelecimentos, pelo que perguntou se a 
Câmara já equacionou ou irá equacionar algum apoio ou alguma medida para que essas 
pessoas possam transferir as suas unidades para esta zona. 
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O Sr. Presidente da Câmara lembrou que sempre tem afirmado que ao longo dos anos as 
instalações do foro empresarial ou industrial que pretenderam instalar-se em Castro Verde, 
fizeram-no no respeito e numa qualidade de ordenamento urbano que, em sua opinião, é uma 
marca e um símbolo da vila de Castro Verde, e por isso, pensa que é um pouco abusivo afirmar 
que as mesmas se instalaram onde puderam, daí recusar que as mesmas estejam 
“abandonadas” e a prejudicar o ambiente urbano, quando, em sua opinião, como Presidente da 
Câmara e técnico da área, a localização empresarial existente na vila de Castro Verde está 
corretamente implantada e não prejudica o ambiente urbano desta terra. 
 
Afirmou que não é intenção da Câmara que esta zona de atividades económicas implique a 
relocalização das atividades existentes no concelho, nem proporcionar essa mesma deslocação, 
mas sim tem como objetivo a atração e a criação de novas empresas e sobretudo a consequente 
criação de mais postos de trabalho. 
 
Informou o Sr. Presidente que depois desta fase segue-se a elaboração dos projetos de 
pormenor e que também não há ainda a possibilidade de se obter financiamento adequado para 
a sua realização, e lembrou que sempre disse que sem o qual, não é possível a sua execução, 
assim como, que a sua concretização terá que ser faseada, tendo em conta os maus exemplos 
de grandes investimentos que foram feitos nesta região e que se encontram completamente 
vazios, e afirmando ser mal comparado, deu como exemplo uma situação de loteamento urbano 
municipal no nosso concelho, no qual foi investido uma verba significativa, e que está 
completamente perdido, pelo que a Câmara não vai repetir, quer em termos de habitação quer 
na zona de atividade económicas. 
 
Confirmou que a haver financiamento e afirmando que está convicto que o haverá, a sua 
concretização será faseada, de maneira a dar resposta às pretensões concretas que se vierem a 
apresentar. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que mais uma vez concluía que parecia 
que as suas perguntas eram mal entendidas, pois não disse “que as empresas se instalaram “ao 
calhas” mas sim onde puderam com respeito pela lei, naturalmente, assim como não falou em 
relocalização mas sim em incentivos para que as empresas se instalassem o que, em sua 
opinião, seria uma questão lógica e não era obrigar ninguém a mudar, se assim o não 
entendessem, para uma zona que terá outras condições logísticas, mas sim que se criem 
incentivos para que as pessoas mudem, e conclui afirmando “que qualquer leitura das suas 
palavras é abusiva.” 
 
O Sr. Presidente da Câmara reafirmou que a Autarquia não tem intenção de dar incentivos e a 
resposta que deu foi direta à questão colocada pelo Sr. Vogal Filipe Mestre e não uma 
interpretação da mesma, isto é, se iríamos favorecer a relocalização das empresas em Castro 
Verde. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre voltou a afirmar que não tinha falado em relocalização mas sim se 
havia incentivos para as pessoas se instalarem na zona de atividades económicas. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta do Plano de Pormenor da Zona de Atividades 
Económicas colocado à votação tendo sido aprovado por maioria, com a abstenção do Srª. 
Vogal Maria da Luz Mateus Pereira. 
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2º. - Ratificação da decisão tomada pelo executivo de saída como acionista do MLA 
        - Matadouro do Litoral Alentejano. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o pedido de ratificação solicitado pelo 
executivo municipal relativamente à sua saída como acionista do MLA - Matadouro do Litoral, na 
sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 11 de Maio do ano corrente, 
com base na seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Na sequência das conclusões de um grupo de trabalho organizado no concelho de Odemira em 
2003, foi constituída a sociedade MLA – Matadouro do Litoral Alentejano, S. A., com sede no 
concelho de Odemira, e que seria a responsável pela implementação da Unidade de Abate na 
Região. 
 
O projeto tem como objetivo o abate de animais na região do litoral alentejano e envolvente (outros 
concelhos do Baixo Alentejo e Algarve), numa perspetiva de prestação de serviços aos produtores e 
industriais desta vasta região. Por razões estratégicas, nomeadamente a proximidade à A2 e IP1 e 
proximidade com outros projetos estratégicos para o setor pecuário a desenvolver na região - 
Ermidas do Sado e Garvão - a unidade de abate foi instalada na freguesia de Vale de Santiago, 
concelho de Odemira, a 800 m da povoação de Fornalhas Velhas. 
 
A região de influência desta unidade de abate dispõe de um grande efetivo pecuário, 
nomeadamente de gado bovino (sobretudo raça Limousine), gado suíno (Porco Alentejano e Porco 
Branco), gado ovino (sobretudo Merino Branco) e gado caprino (sobretudo Charnequeira). 
 
O matadouro dispõe de três linhas de abate diferenciadas para Bovinos, Suínos e Ovinos/Caprinos, 
com uma capacidade de abate de 20, 50 e 50 animais por hora, respetivamente, prevendo o estudo 
económico realizado, o abate anual de cerca de 5.500 bovinos, 19.000 suínos e 14.000 ovinos e 
caprinos. A unidade está vocacionada exclusivamente ao abate, sendo o investimento total 
realizado da ordem dos 4.600.000,00 €, tendo sido alvo de candidatura aos fundos comunitários. O 
início da sua atividade apenas viria a ocorrer em Abril de 2012. 
 
A empresa foi inicialmente constituída com um capital social de 2.040.000,00 €, sendo composta 
desde sempre, por representantes de várias entidades locais, nomeadamente produtores pecuários, 
representantes de associações de produtores e industriais do setor, pelo Município de Odemira 
(MO), Município de Castro Verde (MCV), ABM – Associação de Beneficiários do Mira e pela Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio (CCAM-ST). 
 
O Município de Castro Verde, em resposta a um convite formulado pelo MLA e conforme 
deliberações da Câmara Municipal de 27/02/2008 e da Assembleia Municipal de 29/02/2008 
subscreveu uma participação de 20.000,00 euros no capital social da MLA, S.A. 
 
2. Situação Atual do MLA: 
O passivo da empresa, no momento presente, totaliza o montante de 3.518.003,63 €. 
Ao longo dos últimos três anos de atividade os resultados líquidos foram (ano após ano) negativos, 
não sendo possível à empresa amortizar juros, capital em divida ou outros compromissos em atraso 
como são os casos de fornecedores de imobilizado e do IFAP. 
Esta situação (três anos consecutivos de atividade com resultados líquidos negativos), impõe 
legalmente aos Municípios a obrigação de alienar a sua participação na empresa (art.º 66º da Lei n.º 
50/2012 de 31 de Agosto na sua redação atual), sendo que a CCAM de S. Teotónio também sofreu 
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uma imposição do Banco de Portugal para reduzir a sua participação na empresa para, no máximo, 
15% do Capital Social. 
 
Por outro lado, o art.º 35º do Código das Sociedades Comerciais obriga a: 

a) A dissolução da sociedade; 
b) A redução do capital social para montante não inferior ao capital próprio da sociedade, com 
respeito, se for o caso, do disposto no n.º 1 do artigo 96.º;  
c) A realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital. 

 
3. Atividade e Resultados (2012-2015) e Perspetivas de Futuro do MLA: 
 
No que concerne à prestação de serviços, constata-se que desde o início da atividade do 
Matadouro do Litoral Alentejano, em 2012, se regista um crescimento nesta vertente do negócio, 
não obstante a conjuntura económica e social desfavorável bem conhecida de todos nós.  
A capacidade produtiva instalada no MLA suporta um crescimento do negócio sem significativos 
aumentos de custos, que conjugada com o potencial de produção de animais existente e futura que 
a região tem, conjugada igualmente com a carteira de clientes que ao longo destes primeiros anos 
de atividade decidiram trabalhar com o MLA, permitem acreditar no negócio e na viabilização da 
empresa. 
 
Do exposto afigura-se legítimo perspetivar o futuro com algum otimismo, desde que se proceda no 
sentido de reduzir o endividamento e viabilizar e dinamizar a vertente comercial do negócio, já que 
no que concerne à componente da prestação de serviços, o seu crescimento dá sinais de estar 
assegurado, reforçado não só pelo facto do Matadouro de Beja ter decidido abandonar o abate de 
suínos, mas também em virtude de clientes de reconhecida valia começarem a integrar a carteira de 
clientes da empresa. 
 
A empresa tem apresentado valores positivos de EBITDA, ou seja, obtém rentabilidade para pagar 
os custos de laboração, mas não gera recursos suficientes para amortizar o passivo, precisando de 
mais negócio, pois os resultados operacionais são negativos ano após ano, na ordem dos 400 mil 
euros. 
 
Sendo um dado adquirido que a empresa na situação atual não tem condições para fazer face aos 
compromissos assumidos, e que os seus principais acionistas estão legalmente impedidos de 
proceder a um eventual aumento do capital social, não se vislumbra outra alternativa que não seja a 
consolidação do seu passivo, porém, em condições mais consentâneas com a sua capacidade de 
gerar liquidez, que não passa apenas pelo alargamento da maturidade mas sim, pela redução 
significativa da taxa de remuneração do capital financiado. 
 
O futuro do MLA está assegurado com o reforço da posição acionista da ADS – Agrupamento de 
Defesa Sanitária do Litoral Alentejano, atual acionista que agrega mais de 2000 associados, entre 
os quais mais de 80% dos clientes do MLA, ou seja, produtores locais e regionais, entidade que 
deliberou da sua última Assembleia Geral acrescer o seu capital social até perfazer 1/3 do total do 
MLA, sendo que do restante está assegurado que será subscrito por outros atuais acionistas locais, 
que garantem pelo menos mais 1/3 da subscrição. 
 
Desta forma, apesar das saídas dos Municípios e da CCAM de S. Teotónio como acionistas, o MLA 
continuará com a maioria do capital social detido por empresas e associações locais, garantindo-se 
assim, tal como foi objetivo desde a ideia inicial do projeto, que o MLA continuará a servir a região e 
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envolvente, e a entrada do capital necessário à liquidação de passivos atuais ao Estado, IFAP e 
fornecedores. 
 
5. Assim e tendo em consideração que: 

1. As demonstrações financeiras MLA - Matadouro do Litoral Alentejano, S. A. em 31 de 
dezembro de 2014, revelam que os capitais próprios da Sociedade ascenderam a um valor 
negativo de Euros 73.801,95 (setenta e três mil, oitocentos e um euros e noventa e cinco 
cêntimos); 

2. De acordo com as demonstrações financeiras do MLA em 31 de dezembro de 2015, 
embora ainda não aprovadas pela Assembleia Geral, a empresa irá apresentar um prejuízo, 
situação que impacta de forma negativa os capitais próprios, já de si negativos; 

3. A participação financeira detida pelo Município de Castro Verde no capital social do MLA a 
31 de dezembro de 2015, no valor bruto inicial de 20.000,00, encontra-se com uma 
imparidade de igual valor, ou seja, um valor líquido nulo; 

4. De acordo com o nº 2 do Artigo 95.º do Código das Sociedade Comerciais é permitido 
deliberar a redução do capital a um montante inferior ao mínimo estabelecido, se tal 
redução ficar expressamente condicionada à efetivação de aumento do capital para 
montante igual ou superior àquele mínimo, a realizar nos 60 dias seguintes à deliberação. 

 
E considerando ainda que: 

� É fundamental criar condições para a continuidade das operações do MLA, 
garantindo-se os objetivos iniciais que levaram à sua criação; 

� O futuro do MLA está assegurado com o reforço da posição acionista da ADS – 
Agrupamento de Defesa Sanitária do Litoral Alentejano, entidade de produtores 
locais e regionais, que deliberou da sua última Assembleia Geral acrescer o seu 
capital social até perfazer 1/3 do total do MLA, sendo que do restante está 
assegurado que será subscrito por outros atuais acionistas locais, que garantem pelo 
menos mais 1/3 da subscrição do capital social; 

� O Município de Castro Verde está impedido de proceder a um aumento de capital (artº 
66º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto); 

 
proponho que a Câmara Municipal de Castro Verde delibere aprovar a realização da operação 
“harmónio”, com o consequente voto favorável do seu representante na Assembleia Geral do 
MLA, o que configura a saída como acionista do Município de Castro Verde.” 
 
Apreciado o pedido e não havendo qualquer pedido de esclarecimento, foi o pedido da 
ratificação da decisão tomada pelo executivo de saída como acionista do MLA - Matadouro do 
Litoral Alentejano, submetido a votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 
 
3º. - 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 16 de Abril a 22 de Junho corrente. 
 
No âmbito desta informação e quanto à preparação da candidatura de Castro Verde a Reserva 
da Biosfera da UNESCO, interveio o Sr. Vogal João Dias Aurélio questionando o motivo da 
SOMINCOR não enquadrar as entidades envolvidas neste processo, tendo em atenção ser a 
entidade principal da industria local e do respetivo impacto nas questões da natureza. 
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O Sr. Presidente da Câmara delegou no Sr. Vereador Paulo Nascimento a resposta à questão 
colocada, tendo o mesmo começado por informar que esta candidatura assenta numa parceira 
base, constituída pela Câmara Municipal de Castro Verde, a Associação de Agricultores do 
Campo Branco e a Liga para a Proteção da Natureza. 
 
Acrescentou que esta parceria terá uma “governança” em que no âmbito da mesma terá um 
órgão denominado Conselho Consultivo que irá reunir a maioria das atividades do concelho, 
onde, à partida, a SOMINCOR estará presente,  
 
Referiu que nesta informação, e na sequência do trabalho que vem sendo desenvolvido à cerca 
de 3 anos, é feita a referência às diversas reuniões e encontros de trabalho levadas a cabo e em 
que há a referência a uma reunião com entidades concelhias, tendo nesta a SOMICNOR sido 
uma dessas entidades participantes. 
 
Descreveu depois o Sr. Vereador Paulo Nascimento como este processo tem decorrido desde a 
sua primeira aprovação, em Agosto de 2013 até à presente data, sendo que nesta fase o 
formulário da candidatura está disponível no site da Autarquia para consulta, estando prevista a 
realização no próximo dia 5 de Julho uma sessão pública para apresentação do mesmo e, não 
sendo obrigatório, mas considerado importante, será apresentado proximamente à Assembleia 
Municipal em sessão extraordinária, que eventualmente se realizará no próximo dia 14 de Julho. 
 
O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que essa sessão extraordinária, a solicitar à Mesa da 
Assembleia, poderia ficar já pré agendada, havendo consenso nesse sentido, e que a ideia da 
realização da mesma é mais do que uma aprovação formal, uma vez que não era isso que está 
em causa pelo facto da Assembleia não ter que se pronunciar nesse sentido, assim como ao 
nível do órgão executivo, apesar de o ter feito formalmente. 
 
Referiu o Sr. Presidente que este documento está dinâmico e que tendo em conta a sua 
importância, o executivo entendeu que devia haver, para além do envolvimento das forças vivas, 
tanto em termos económicos, como associativo e outros, também os órgãos do Poder Local, 
concretamente a Câmara e a Assembleia Municipal. 
 
Acrescentou que a ideia da realização de uma sessão extraordinária desta Assembleia é no 
sentido de fazer uma apresentação formal do dossier da candidatura e se houver autorização 
para isso, da parte da Mesa da Assembleia, com a participação de outras pessoas, que não 
apenas a Câmara Municipal, nomeadamente dos dois parceiros diretamente envolvidos e assim 
como eventualmente outras pessoas. 
 
Informou que esta candidatura promovida pela Câmara Municipal e em parceria com a 
Associação de Agricultores do Campo Branco e a Liga para a Proteção da Natureza, a ser 
aprovada, passa a ser uma candidatura do Estado Português, junto da UNESCO. 
 
Adiantou que na documentação enviada já vislumbra os procedimentos decorrentes desta 
candidatura, nomeadamente a sua discussão e sobretudo o empenhamento de toda a gente 
deste concelho, lembrando que se trata de uma candidatura que, a ser deferida, terá um período 
de duração de 10 anos, pelo que, em sua opinião, quem vier substituir-nos, durante este período, 
tem que continuar e estar suficientemente sensibilizado da mais-valia que isto pode representar 
para a sustentabilidade do concelho de Castro Verde. 
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Lembrou que apesar de, eventualmente, haver algum esbater das diferenças, esta candidatura é 
supra partidária e interessa a toda a gente que está empenhada na sustentabilidade do concelho 
e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
 
Interveio ainda o Sr. Vereador Paulo Nascimento adiantando que quando o documento refere as 
reuniões realizadas, não estão assinalados os parceiros que nelas participaram, uma vez que as 
mesmas decorreram a nível local e regional, onde já envolveu a CDRA, o Turismo do Alentejo, a 
Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Beja, durante este período de 3 anos. 
 
4º. - Outros assuntos de interesse. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, voltou o Sr. Vogal Rui Matos a questionar qual era a 
forma mágica que o PS tinha para gerir o problema do custo da água e qual era a política a 
seguir, sem aumentar as taxas e a água e ao mesmo tempo prestar um serviço de qualidade.” 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, em resposta ao solicitado, lembrou que quer na fixação de taxas ou 
daquilo que for, consta sempre no plano de intenções políticas que as pessoas escolhem e 
decidem quando fazem uma candidatura a partir de prioridades que se estabelecem e são essas 
que devem ser dadas a conhecer e devem ser participadas e executadas. 
 
Congratulou-se o mesmo Vogal com o arranjo urbanístico que está em curso na Rua da Esteva, 
em Castro Verde e espera que o mesmo seja o inicio da conclusão do futuro jardim da mesma 
rua, 
 
Manifestou o Sr. Vogal Filipe Mestre o seu desgosto pelo facto do recente construído pavilhão 
polidesportivo, junto do Centro Escolar nº 2, em Castro Verde, seja completamente descoberto e 
que também não possua um balneário de apoio, manifestando assim a sua preocupação quanto 
à sua utilização no período de Inverno pelos jovens estudantes, e opinou que a sua 
concretização possa ser feita por alguém, posteriormente. 
 
Opinou o mesmo Vogal que, tendo em conta tratar-se de uma zona com muita passagem e onde 
as pessoas aproveitam para depositar os lixos, devia ser colocado um ponto subterrâneo de 
recolha de lixo e de recicláveis. 
 
Referiu-se também o mesmo Vogal às recentes visitas a diversos lugares do concelho, pelos 
eleitos do Partido Socialista, onde tomaram conhecimento das preocupações das pessoas, 
referindo-se assim, nomeadamente na Estação de Ourique, onde foi feito um pequeno arranjo 
urbanístico, mas que permite que ovelhas invadam o mesmo espaço e impeçam a sua utilização, 
daí sugerir a colocação de uma pequena vedação. Lembrou ainda o estado de degradação em 
que se encontra a zona fronteiriça à própria estação da CP e os ecopontos lá instalados, pelo 
que sugere também uma intervenção no sentido de ficar apresentável, como o referido arranjo 
urbanístico, tendo também em conta que a Estação de Ourique é uma porta de entrada do nosso 
concelho. 
 
Alertou igualmente o Sr. Vogal Filipe Mestre para a necessidade de colocar outra indicação da 
saída desta localidade para Castro Verde, uma vez que a instalada confunde os automobilistas 
fazendo com os mesmos continuem em frente e voltem ao espaço em frente da Estação da CP.  
 
No âmbito dessas visitas, alertou igualmente o mesmo Vogal para a falta de recolha do ecoponto 
nos Geraldos, em que, segundo informação das pessoas, a mesma não é feita há cerca de dois 
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meses, o que leva a um acumular de lixos já descomunal, daí sugerir uma intervenção por parte 
da entidade responsável pela mesma recolha. 
 
5º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público presente, voltou a intervir o cidadão Vítor Manuel Guerreiro Jacinto, 
que começou por afirmar que, em sua opinião, o trabalho autárquico, em geral, neste concelho é 
satisfatório. 
 
Adiantou contudo que nem tudo é perfeito e que há sempre coisas que é necessário fazer, 
referindo-se à intervenção feita nos arruamentos de Aivados e Estação de Ourique, com o 
chamado revestimento betuminoso e a colocação de gravilha, mas que, nestas localidades, trás 
um “grave” inconveniente pelo facto da mesma ficar solta durante anos, por não ser absorvida 
pelo facto de não haver trânsito suficiente, fazendo assim com que a mesma gravilha solta 
provoque uma nuvem de pó quando algum carro passa, para além de se entranhar no calçado 
das pessoas e assim ir para dentro das suas habitações e viaturas, concluindo assim o que 
“ganhamos com a reparação perdemos com incomodo da gravilha solta”. 
 
Quanto à sinalização da saída da Estação de Ourique para Castro Verde, opinou que devia ser 
colocado um sinal de sentido proibido para o arruamento da Estação da CP, fazendo assim com 
que as pessoas não continuem em frente ao invés de virarem à direita. 
 
Alertou igualmente para a falta de colocação de alguns espelhos em diversos entroncamentos 
sem visibilidade, para evitar acidentes. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 


