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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016. 
 
 
 
Nº.7/2016 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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, Vasco Correia Ferreira, 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, Vanda Isabel Camacho Guerreiro, 
em substituição do Vogal Martinho Colaço Valente, que pediu a suspensão do mandato, 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 
António José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa 
Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, de São Marcos da 
Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de 
reunir em sessão ordinária. 
 
Faltou a esta sessão a Srª. Vogal Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira.  
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal, à exceção do Sr. Vereador Carlos 
Alberto Camacho 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, 
desejando as boas vindas e um bom trabalho à Srª. Vogal Vanda Guerreiro que está a exercer 
funções em substituição do Sr. Vogal Martinho Valente, por motivo de suspensão do respetivo 
mandato. 
 

Período antes da ordem do dia 
 

• Aprovação das atas das sessões anteriores, realizadas nos dias 27 de Junho, 14 e 27 de 
Julho  
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• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 

 
Ordem do dia 

 
1º. - Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2017. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis (IMI) 
       em 2017. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2017. 
 
4º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse. 
 
6º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação das atas das sessões anteriores 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia das atas das sessões anteriores, realizadas 
nos dias 27 de Junho, 14 e 27 de Julho do ano corrente, dispensou a Srª. Presidente a sua 
leitura, pelo que colocou-as à apreciação e não se verificando qualquer alteração, submeteu-as a 
votação, separadamente, tendo-se verificado o seguinte: 
 

• A ata da sessão realizada no dia 27 de Julho foi aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vogais António José Silvestre Jerónimo e Vanda Isabel 
Camacho Guerreiro, por não terem estado presentes na sessão em causa. 

• A ata da sessão realizada no dia 14 de Junho foi aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Srª. Vogal Vanda Isabel Camacho Guerreiro, por não ter estado 
presente. 

• A ata da sessão realizada no dia 27 de Julho foi aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vogais Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do 
Soveral Rodrigues de Sá Góis, Vanda Isabel Camacho Guerreiro, Filipe Manuel Patrício 
Mestre e Ana Luísa Marques Fatana, por não terem estado presentes na mesma 
sessão. 

 
Expediente 

 
Deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do diverso expediente recebido, informando que o 
mesmo, como é habitual, pode ser consultado nos serviços administrativos: 
 

• Pedido de suspensão do mandato do Sr. Vogal Martinho Colaço Valente, no período de 
1 de Agosto de 2016 a 31 de Julho de 2017, por razões de natureza pessoal e familiar, e 
da correspondência havida para a sua substituição, pela Srª. Vogal Vanda Isabel 
Camacho Guerreiro. 

• Ofícios do Gabinete do Primeiro Ministro, e dos Grupos Parlamentares “Os Verdes” e 
CDS/PP, acusando a receção da moção “A Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva 
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e de Qualidade é um Direito de todos os Cidadãos e uma Obrigação do Estado 
Português”. 

•  “E-mail” da Associação de Estudo de Direito Regional e Local sobre a realização do 
Seminário “40 anos do Poder Local - AEDR e ANMP”. 

• Circular da ANMP sobre a realização do Seminário “Portugal 2020: Os Fundos 
Comunitários e as Autarquias Locais”. 

• Oficio de G. Marques - Auditoria e Revisão de Contas dando cumprimento ao disposto 
na Lei nº. 73/2013. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, sobre o seu projeto de lei que propõe 
devolver os baldios às comunidades. 

 
Justificação de faltas 

 
No âmbito do expediente recebido, deu a 1ª. Secretária conhecimento dos pedidos de 
justificação de faltas solicitados, por motivos familiares, à sessão realizada no dia 14 de Julho, 
pelo Sr. Vogal Martinho Colaço Valente e pelo Sr. Vogal Guilherme de Sá Gois, à sessão 
realizada no dia 27 de Julho, tendo os mesmos sido aceites pela Mesa da Assembleia. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos e antes de dar a palavra à Assembleia apresentou a 
Srª. Presidente a seguinte proposta de voto de pesar: 
 

“VOTO DE PESAR 
Pelo falecimento de Manuel dos Santos Marques 

 
No dia 19 do corrente mês de Setembro, faleceu Manuel dos Santos Marques, um homem 
disponível para a participação cívica, cujo nome fica ligado ao Poder Local Democrático no 
concelho de Castro Verde, muito em especial à Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, onde 
desempenhou os cargos de Presidente da Junta de Freguesia nos mandatos 1986 - 1989, 2002 - 
2005, 2005 - 2009, 2009 - 2013, Secretário da mesma Junta de Freguesia nos mandatos 1990 - 
1993, 1994 - 1996 e 1998 - 2001, e, no mandato em curso, o cargo de Tesoureiro, tendo sido 
membro da Assembleia Municipal por inerência ao cargo de Presidente daquela Junta de 
Freguesia. 
 
Manuel dos Santos Marques foi eleito nas listas da APU e da CDU tendo desempenhado com 
dedicação, competência e responsabilidade os cargos que lhe foram confiados em prol do 
desenvolvimento e bem-estar da população, bem como da causa democrática. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Castro Verde, em reunião ordinária de 28 de Setembro de 
2016, deliberou, por …………….. aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel dos 
Santos Marques e expressar aos seus familiares as mais sentidas condolências.” 
 
Posto isto foi a proposta colocada à consideração da Assembleia e submetida a votação tendo 
sido a mesma aprovada por unanimidade. 
 
Em seguida, colocou a Srª. Presidente à consideração da Assembleia o projeto de Lei 
nº.231/XIII/1ª. apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que tem 
como objetivo estabelecer a reposição de freguesias, tal como estabelecido à entrada em vigor 
da Lei nº. 11/A/2013, de 28 de Janeiro, em execução da Lei nº.22/2012, de 30 de Maio, em 
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apreciação na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder 
Local e Habitação, no sentido da Assembleia Municipal manifestar a sua preocupação 
relativamente a este assunto e o seu apoio à reposição das freguesias, nomeadamente onde 
houve manifestação contra a sua extinção. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que o Partido 
Socialista tem uma posição mais concreta e definida sobre esta matéria, tendo, por isso, um 
conjunto de negociações com outros parceiros, inclusivamente alguns que apoiam atualmente o 
Governo e com a Associação Nacional de Municípios, negociações essas que incluem o 
compromisso que esta matéria será discutida e que até Dezembro do ano corrente surgirão 
resultados no sentido de haver decisões definitivas antes do fim da atual legislatura, para que 
possam produzir efeitos na próxima legislatura, referindo que esta é a posição do Partido 
Socialista e, por isso, a seguiam, afirmando contudo, que é incontestável que são a favor da 
reposição da freguesia de Casével, deste concelho, e se tal não for feito, estarão contra o seu 
partido. 
 
Referiu-se depois o mesmo Vogal ao projeto de lei do Partido Comunista que vai no sentido da 
reposição total de todas as freguesias, mas lembrou, contudo, que houve situações de extinção 
de freguesias que foram negociadas com os respetivos órgãos autárquicos, daí ser de opinião 
que há que respeitar a vontade dessas populações. Concluiu que a posição dos Vogais do PS, 
nesta Assembleia, não era contra o projeto de lei do PCP, mas sim de abstenção.  
 
A Srª. Presidente da Assembleia alertou que a proposta em causa vai no sentido da reposição 
das freguesias extintas, com exceção daquelas cujos órgãos deliberativos do município, onde se 
integravam, se tenham pronunciado favoravelmente contra essa mesma extinção e não a 
reposição de todas as freguesias, mesmo que isso fosse contra a vontade das respetivas 
populações, e lembrou que o que se propõe é que a Assembleia se pronuncie favoravelmente 
sobre o proposto no presente projeto de lei e que tendo em conta as posições aqui tomadas 
anteriormente, pensava que haveria um maior consenso. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre voltou a referir que os Vogais do Partido Socialista apoiarão uma 
posição que seja negociada e consensual, entre as várias forças politicas e não apenas de uma. 

 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Carlos Ramos, afirmando que a reposição do “mapa municipal” era 
de elementar justiça e de princípios, uma vez que se tratou de um plano levado a cabo no âmbito 
das diretivas da “famosa “Troika”, que segundo a qual, haveria freguesias a mais em Portugal, 
pelo que é de opinião que se trata de uma decisão a tomar o mais breve possível e não adiar 
para a próxima legislatura. 
 
Afirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que a posição assumida pelo Secretário de Estado, é que em 
Dezembro do ano corrente haverá alguma decisão, pelo que só nessa altura é que tomarão 
alguma posição mais concreta, pelo que votar qualquer coisa neste momento é, em sua opinião, 
prematura. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, José de Brito Martins, afirmando que o PS, até às próximas eleições 
autárquicas, não tem nada agendado pelo que, em sua opinião, só haverá alguma decisão após 
a realização das mesmas, deduzindo que o PS de Castro Verde não quer que as freguesias do 
nosso concelho voltem a ser como eram antes. 
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Não havendo mais intervenções, foi a proposta de subscrição da matéria constante no Projeto de 
Lei nº. 231/XIII/1ª. do Partido Comunista Português, submetida a votação, tendo sido aprovada, 
por maioria, com quatro abstenções dos eleitos do Partido Socialista e uma abstenção do eleito 
do Partido Social Democrata, e com os votos favoráveis dos eleitos da Coligação Democrática 
Unitária. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, apresentou o Sr. Vogal Filipe Mestre a 
seguinte proposta de recomendação, no sentido da Câmara Municipal assegurar gratuitamente 
um transporte coletivo de Castro Verde para a Funcheira, (e inversamente), à sexta-feira e ao 
domingo, aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino superior em Lisboa e Faro e 
que utilizam o transporte ferroviário a partir desta estação: 
 
“Nos últimos anos tem sido crescente o número de jovens de Castro Verde a seguirem os seus 
estudos no ensino superior em Lisboa ou em Faro. Num e noutro caso, é frequente o recurso ao 
transporte ferroviário para as respetivas deslocações, havendo um relevante número de alunos 
(entre 20 e 30) que utiliza a Estação da Funcheira, no concelho de Ourique, para aceder ao 
comboio. 
 
Esta situação obriga a dezenas de pais e familiares a transportarem os jovens estudantes de 
Castro Verde para a Funcheira (e inversamente) quando, a nosso ver, é possível, tal como 
sucede noutros municípios¸ assegurar um transporte coletivo municipal que preste esse serviço 
à sexta-feira (chegada de comboios de Lisboa e Faro às 19h20) e ao domingo (partida de 
comboios para Lisboa e Faro às 19h30). 
 
Propomos, portanto, que nos termos do Regimento em vigor nesta Assembleia Municipal, seja 
recomendado à Câmara Municipal para assegurar gratuitamente um transporte coletivo para os 
alunos do ensino superior, criando um circuito nos dias da semana atrás referidos e em horários 
que permitam aos estudantes aceder ao transporte ferroviário.” 

 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre referindo-se à introdução feita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, na última sessão ordinária desta Assembleia, acerca da criação da ERSAR no tempo 
do “governo de José Sócrates”, lembrando que tal não corresponde à verdade, uma vez que o 
mesmo iniciou funções cerca de 19 dias após a criação da mesma, sendo portanto da 
responsabilidade do governo que lhe antecedeu e criada com 55 municípios, conforme se pode 
constatar no historial da mesma Entidade. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, de imediato, questionou a afirmação do mesmo Vogal quanto à 
criação da ERSAR com 55 municípios, tendo o mesmo confirmado que tal pode ser comprovado 
no historial da mesma entidade reguladora. 
 

Período reservado à intervenção do público. 
Não se verificou a presença de público. 
 

Ordem do dia 
 

1º. - Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2017: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada pelo 
executivo municipal, e aprovada, por maioria, com 2 votos contra dos eleitos do Partido 
Socialista, na sua reunião realizada no dia 31 de Agosto último: 
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“A Lei 73/2013, de 3 de Setembro, estabelece no art.º 25º, alínea c), que os Municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS, determinada nos termos do 
artigo 26º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
calculada sobre a coleta liquida das deduções previstas no nº.1 do artigo 78º. do Código do IRS. 
 
Tendo por base a informação nº. 704 da Secção Financeira da Divisão de Administração e 
Finanças desta Câmara Municipal, proponho que ao abrigo do referido artigo seja fixada para o 
ano de 2017, a taxa de 5%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea e) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, se pronuncie.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrando a confusão criada no 
ano anterior quanto à proposta alternativa que a bancada do Partido Socialista apresentou, mas 
que não chegou a ser votada, e adiantou que a sua posição é idêntica à do ano anterior, daí os 
Srs. Vereadores do PS terem apresentado uma proposta nesse sentido, tendo a mesma sido 
votada e recusada, pelo que, tendo em atenção que o assunto já foi várias vezes discutido, é seu 
entendimento que não valia a pena apresentarem os seus argumentos e como tal, a sua posição 
era contra a proposta apresentada pelo executivo, informando que apresentará uma declaração 
de voto justificando tal posição.  
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara que “para memória” informou que, dos 13 
municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, 3 têm participação 
no IRS inferior a 5%, nomeadamente os Municípios de Alvito, Mértola e Moura, e que os 
restantes 10, tanto do PS como da CDU, têm a participação variável em 5%. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre argumentou que dos 14 concelhos que constituem o distrito de Beja, 
há 4 que têm uma participação inferior a 5%, opinando que, como estamos no concelho de 
Castro Verde, é aqui que devemos discutir os nossos assuntos, sem recorrer a outros 
argumentos, e concluiu que há municípios da CDU que têm a taxa abaixo dos 5%. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de participação no IRS apresentada pela Câmara 
Municipal, tendo a mesma sido aprovada com 4 votos contra dos eleitos do PS, uma abstenção 
do eleito do PSD, e com os votos favoráveis dos eleitos da CDU. 
 
Apresentaram os eleitos do PS a seguinte declaração de voto, justificando a sua posição contra 
a presente proposta: 

“Para os eleitos do PS nesta Assembleia Municipal é muito difícil compreender a posição 
redutora e obcecada que a CDU apresenta sobre a possibilidade de redução da Taxa Variável 
de IRS no nosso concelho. 

 A nível nacional, o PCP tem este discurso sobre impostos: “Em matéria de política fiscal o OE 
[Orçamento do Estado] para 2016 «dá alguns passos na direção certa», mas é preciso «ir mais 
longe» para assegurar maior justiça fiscal”. Esta posição foi defendida pelo PCP – força com 
maioria na Câmara Municipal de Castro Verde – no passado mês de Fevereiro e os eleitos do 
PS no concelho de Castro Verde estão inteiramente de acordo com ela. 
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Por isso, durante este mandato, assumindo a nossa habitual coerência, temos vindo a propor 
que a Câmara Municipal, recorrendo aos mecanismos legais que estão ao seu alcance, alivie o 
peso da carga fiscal dos cidadãos do concelho – nomeadamente o IRS.  

Neste contexto, os eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Castro Verde, em 
alternativa à proposta da maioria da CDU, propuseram a fixação em 2,0% da participação 
variável do IRS a que o Município tem direito, na tributação dos contribuintes com domicílio fiscal 
na área do concelho nos rendimentos do ano de 2016.  

Os eleitos do Partido Socialista entendem que, deste modo, com os meios que legalmente estão 
ao dispor da Câmara Municipal, seria possível dar “mais um passo na direção certa” para 
“assegurar mais justiça fiscal” aos Castrenses. A CDU votou contra porque não quer que os 
Castrenses paguem menos impostos. E volta a mostrar que não quer aprovar as propostas do 
PS, mesmo que sejam justas e assegurem mais justiça fiscal aos Castrenses.“ 

2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis 
       (IMI) em 2017: 
 
Apreciou a Assembleia a seguinte proposta apresentada pelo executivo municipal, na sequência 
da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 31 de Agosto do ano corrente: 
 
“Tendo por base a informação nº. 703 da Secção Financeira da Divisão de Administração e 
Finanças desta Câmara Municipal, que anexo, e nos termos do nº.5 do artigo 112º do Código do 
IMI, as taxas a aplicar em cada ano situam-se dentro do intervalo previsto na alínea c) do nº.1, 
do mesmo artigo que é de 0,3% a 0,45% (Redação da lei nº.7-A/2016 - 30/03) proponho que ao 
abrigo daquela disposição legal a taxa a aplicar no ano de 2017 seja de 0,3%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a decisão para que a 
mesma, nos termos da alínea d) do nº.1 do art.º 25º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, 
autorize a fixação da referida taxa.” 
 
Colocado o pedido à consideração da Assembleia e não se verificando qualquer intervenção, foi 
o mesmo colocado á votação tendo sido aprovado por unanimidade.  
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2017: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta na sequência do 
pedido formulado pelo executivo municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião 
realizada no dia 31 de Agosto último: 
 
“Tendo por base a informação nº. 701 da Secção Financeira da Divisão de Administração e 
Finanças desta Câmara Municipal, que anexo, e considerando-se a necessidade de o município 
reforçar a sua capacidade financeira tendo em vista o conjunto de investimentos em PPI, 
particularmente os cofinanciados parcialmente pelos fundos comunitários. 
Proponho, que ao abrigo do disposto no nº.1 do artigo 18º. da Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, 
seja lançada para o ano de 2017 uma derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou superior a 150.000 €, 
e a criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios inferior a 150.000 €. 
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- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea d) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, autorize o 
lançamento de derramas.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos manifestando a sua 
discordância quanto à existência de uma isenção de 0%, pois em sua opinião trata-se de uma 
questão de justiça e todos devem contribuir consoante o volume de negócios que tenham. 
 
O Sr. Vogal Rui Matos interveio a seguir manifestando igual opinião, pois também pensa que a 
tributação deverá ser consoante os respetivos lucros. 
 
Não havendo mais intervenções foi a proposta formulada pelo executivo municipal submetida a 
votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vogais Carlos 
Ramos e Rui Matos, da CDU e Guilherme Góis do PSD. 
 
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 da 
atividade municipal reportada ao período de 15 de Junho a 21 de Setembro do ano corrente. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, solicitou o Sr. Presidente da Câmara autorização para 
intervir e, em seguida informou que, hoje, em reunião do executivo foi deliberado, por 
unanimidade, aprovar o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da vila de Castro Verde, e 
proceder à respetiva consulta pública. 
 
Informou o Sr. Presidente que está agendada a realização de uma sessão, de apresentação e 
esclarecimento deste programa no âmbito da mesma consulta pública, no próximo dia 10 de 
Outubro, no Fórum Municipal, apelando, por isso, a presença e participação da Assembleia 
Municipal, seguindo-se, após a aprovação pela Câmara Municipal, com o relatório de 
ponderação dos resultados da consulta pública, a apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, em data a agendar, tendo em conta o “time” que é necessário para comunicar, até 30 
de Novembro, essa decisão à Autoridade Tributária. 
 
Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Paulo Nascimento, tendo o mesmo informado 
que o processo da candidatura de Castro Verde à Biosfera da Unesco está a decorrer o percurso 
que estava delineado, após a apreciação por parte da Assembleia Municipal e terminados os 
vários fóruns de discussão pública; tendo no passado dia 6, sido entregue uma primeira versão 
da mesma candidatura, reformulada de acordo com o solicitado, mantendo-se contudo o corpo 
do texto igual. Informou ainda que o mesmo documento irá estar disponível brevemente na 
página da Autarquia, tendo a referida candidatura obtido parecer positivo do Comité da UNESCO 
em Portugal, sido subscrita pelo Estado Português, como a única candidatura que Portugal vai 
apresentar à UNESCO e que o resultado da respetiva decisão será anunciado no primeiro 
semestre de 2017. 
 
Interveio a seguir o 2º. Secretário, Sr. João Branco, manifestando-se desapontado por não ter 
conhecido o teor da proposta do PS quanto à fixação da taxa de participação no IRS, em 2017, 
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ficando contudo, na expetativa quanto à respetiva declaração de voto resultante da votação 
sobre o mesmo assunto. 
Adiantou que ficou igualmente desapontado, na medida em que nos pontos da ordem do dia 
relacionados com receitas da Câmara Municipal, não ter ouvido por parte do Partido Socialista 
“que está a fazer esforços junto dos seus companheiros para que finalmente se cumpra a 
Constituição da República e as verbas para as Autarquias sejam finalmente repostas”.  
 
Referiu o mesmo que os partidos que constituem a CDU estão em luta no sentido de que seja 
cumprida finalmente a Constituição, neste ponto, e que seja reposto o que tem sido “roubado” ao 
Poder Local. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre informando que a proposta em causa foi 
apresentada na reunião da Câmara Municipal, da qual ainda não tinha cópia da respetiva ata e 
que por isso não ia lê-la aqui na íntegra, uma vez que não pode ser apresentada nesta 
Assembleia. 
 
Acrescentou que, através da declaração de voto que pretende apresentar, a Assembleia irá 
conhecer os tópicos da mesma, isto é, o valor que o Partido Socialista propôs no executivo, que  
foi que a taxa de participação no IRS fosse de 2%. 
 
Quanto aos “roubos” referidos pelo Sr. João Branco, afirmou que não percebia o relacionamento 
da Constituição com a transferência de verbas para as Autarquias, uma vez que a mesma não 
faz qualquer referência, em termos percentuais, quanto ao que é consignado a cada autarquia, 
sendo sim uma lei específica, que tem sido alterada por todos os Governos, mas que o atual 
ainda não se propôs fazê-lo, no entanto, é de opinião, que não se podendo fazer tudo ao mesmo 
tempo, o Partido Socialista e os parceiros da coligação, quanto tiverem as contas equilibradas, 
irão conseguir repor esses valores que são devidos às autarquias, referindo mesmo que tem 
essa esperança. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Rui Matos opinando que o Partido Socialista, quanto à sua posição 
acerca da reposição das freguesias, devia ser efetivamente de acordo com aquilo que pensa e 
não estar à espera do que o “vizinho do lado ou de qualquer outra decisão distante” determine 
para se afirmar, isto é, limita-se a dizer sim quando outros dizem sim e não quando outros dizem 
não. 
 
Conclui assim que existe uma falta de opinião e lembrou que no início deste processo da 
extinção das freguesias, a CDU realizou várias sessões de esclarecimento junto das respetivas 
populações e a força, a presença e vontade por parte do Partido Socialista foi praticamente nula, 
contradizendo aquilo que é querer o bem para o nosso concelho. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, respondendo ao Sr. Vogal Rui Matos, lembrou que o Partido Socialista 
nunca foi um partido de “querermos tudo já” e como partido democrático, gosta e faz questão de 
negociar com os outros partidos e outras forças, como a Associação Nacional de Municípios, 
para se chegar a posições de consenso e que não gerem depois situações que deem lugar a 
que determinado partido que venha a formar governo chegue e “vire tudo do avesso”. 
 
Interveio ainda a Srª. Presidente da Assembleia informando que estão agendadas reuniões 
públicas de preparação das Opções do Plano e Orçamento Municipais para 2017, nas sedes de 
freguesia de Santa Bárbara de Padrões, da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, de 
Entradas e de São Marcos da Ataboeira, nos próximos dias 3 e 4 de Outubro. 
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6º. - Período reservado à intervenção do público: 
 

Não se verificou a presença de público. 
 

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. 


