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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2016. 
 
 
Nº.6/2016 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de julho 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; Vasco 
Correia Ferreira, 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, Rui Luís Silva Matos, Fábio Joaquim Marquesa Bravo, em 
substituição de Jorge Manuel Custódio Monteiro, 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 Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, Presidentes das Juntas de Freguesia 
de Entradas e de São Marcos da Ataboeira, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de 
reunir em sessão extraordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Filipe Manuel Patrício Mestre, Guilherme do Soveral 
Rodrigues de Sá Góis e Ana Luísa Marques Fatana. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. 
Vereadores Paulo Nascimento, António José Brito e Carlos Alberto Pereira. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos, 
dando contudo conhecimento e desejando as boas vindas ao Vogal Fábio Joaquim Marques 
Bravo, em substituição do Sr. Vogal Jorge Manuel Custódio Monteiro, nesta sessão. 
 
Informou ainda a Srª. Presidente que o motivo desta reunião extraordinária se deve ao facto da 
Assembleia ter que se pronunciar, com a urgência possível, sobre a prestação das Contas 
Consolidadas. 
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Ordem do dia 

1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação da prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício de 
2015: 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 
2º. - Apreciação e votação da prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício de 
2015: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia os documentos relativos à Prestação 
de Contas Consolidadas referentes ao exercício do ano de 2015, enviados pelo executivo 
municipal, conforme proposta que a seguir se transcreve, aprovados na sua reunião realizada no 
dia 20 de Julho corrente: 
 
“Considerando que a partir da publicação da nova lei que estabeleceu o regime financeiro das 
autarquias locais, Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, adiante designada de RFAL, os municípios 
passaram a ter de apresentar para além da prestação das suas contas individuais, as contas 
consolidadas com as entidades detidas ou participadas, p.f. do artigo 75º/1 da mencionada lei; 
 
Considerando que o Município de Castro Verde detém participações em duas empresas do setor 
empresarial local: RESIALENTEJO e o Matadouro do Litoral Alentejano e numa Cooperativa, a 
ESDIME; 
 
“Considerando que o diploma entrou em vigor em 1 de janeiro de 2014, encontrando-se nesta 
data decorrido o ano económico de 2015, determinou o legislador que os documentos de 
prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelo Órgão Executivo de modo a 
ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal durante a reunião ordinária do mês de 
junho do ano seguinte àquele a que respeitam, cf. determina o art.º 76º/2 do mencionado 
diploma, altura em que as entidades privadas já têm encerrado as suas contas relativas ao ano 
transato; 
 
Considerando que a RESIALENTEJO só no passado dia 15 de Julho do corrente aprovou as 
suas contas; 
 
Considerando que as participações detidas nestas entidades atrás mencionadas são 
minoritárias, logo temos de apresentar o balanço consolidado através do método da equivalência 
patrimonial; 
 
Assim face ao exposto, e no uso da competência que me confere o art.º 35º/1-o), do Anexo I à 
Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, proponho a Consolidação das Contas relativas ao ano de 
2015, para aprovação da Câmara Municipal, e posteriormente que sejam remetidas para 
apreciação do Órgão deliberativo do Município, cf. se determina o art.º 76º/2 da Lei nº.73/2013, 
de 03 de setembro, do Novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais.” 
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Posto isto, deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que o mesmo pudesse dar alguma 
explicação sobre este documento tendo o mesmo remetido a explicação para a proposta que 
constitui o mesmo documento e informado que a urgência desta reunião deve-se ao facto da 
Resialentejo apenas ter aprovado as suas contas no dia 25 do corrente mês de Julho. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. 2º. Secretário João Branco que questionou o motivo 
da Assembleia estar a apreciar uma consolidação de contas sem ter presentes os relatórios de 
atividades destas entidades, não se sabendo por isso a participação que as mesmas tiveram no 
concelho de Castro Verde no âmbito da sua atividade, quer nos lucros quer em proveitos 
obtidos, e reparou na percentagem significativa que a Autarquia tem no capital das mesmas, 
nomeadamente a ESDIME, em que ascende a cerca de 100.000,00 €. 
 
O Sr. Presidente da Câmara começou por afirmar que não sabia responder à primeira pergunta e 
relativamente à participação da Autarquia no capital social da ESDIME, a mesma resulta da 
alienação, há já alguns anos, do edifício construído em Castro Verde, tendo há cerca de dois 
anos havido a necessidade de aumento de capital por parte dos outros sócios da ESDIME, de 
maneira a que a Câmara Municipal não tivesse a maioria do capital, fixando-se o mesmo neste 
momento em 35%, não sendo por isso maioritária. 
 
Quanto à atividade destas entidades, informou o Sr. Presidente que a RESIALENTEJO, como é 
sabido, gere em alta o sistema de resíduos no conjunto de oito municípios, com uma 
participação de 49% do seu capital, dos quais Castro Verde faz parte, cujas instalações de 
tratamento se situam na Herdade do Montinho, nas imediações de Beja, assim como atividades 
ao nível da reciclagem de resíduos, nomeadamente na recolha dos ecopontos que lhes estão 
afetos, assim como dos pertencentes a esta Autarquia. 
 
Não havendo mais intervenções, colocou a Srª. Presidente à votação a prestação de Contas 
Consolidadas, relativas ao exercício de 2015, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com 
as abstenções dos Vogais do Partido Socialista, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, João 
Pedro Dias Aurélio, Ana Sofia Guerreiro Coelho e Martinho Colaço Valente. 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 
Presidente da Assembleia, para que produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 


