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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 NOVEMBRO DE 2016. 
 
 
8/2016 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro 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, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, 
Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da 
Silva, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Rui Luís Silva Matos, Vanda Isabel Camacho 
Guerreiro, 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, 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. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Ana Sofia Guerreiro Coelho e António José Silvestre 
Jerónimo.  
 
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, propondo uma alteração à ordem de trabalhos inicialmente enviada, com a inclusão dos 
seguintes pontos, conforme documentação enviada atempadamente a todos os Vogais, dada a 
urgência que os mesmos assuntos apresentam. 
 

• Apreciação e votação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Castro  
Verde. 

• Apreciação e votação da minuta do novo protocolo a celebrar com a EDP, 
resultante da alteração do anexo I, ao Contrato de Concessão de Distribuição de 
Energia Elétrica em BT. 
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Colocado o assunto à consideração dos Srs. Vogais e não se verificando qualquer objeção, foi a 
proposta de alteração à ordem de trabalhos submetida a votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vogal Guilherme Góis, por não estar ainda 
presente. 
 
Posto isto, procedeu a Sr.ª Presidente da Assembleia à leitura do edital que tornou pública a 
realização da presente sessão que, com a inclusão destes novos pontos, passou a respetiva 
ordem de trabalhos  a ser a seguinte: 
 

Período antes da ordem do dia: 
• Aprovação da ata da sessão anterior  
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
 

Ordem do dia 
1º. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2017. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2017. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de agravamento do IMI em prédios degradados 
(aplicação do art.º 112 do Código do IMI). 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de despesas 
logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de investimento, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais de um ano civil, 
independentemente da sua forma jurídica. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de adesão à Associação de Municípios da Rota da 
Estrada Nacional nº. 2. 
 
6º. - Apreciação e votação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Castro Verde. 
 
7º. - Apreciação e votação da minuta do novo protocolo a celebrar com a EDP, resultante da 
alteração do anexo I ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em BT. 
 
8º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
9º. - Outros assuntos de interesse. 
 
10º. - 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 tendo 
participado na votação o Sr. Vogal Guilherme Góis, por não estar ainda presente. 
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Não participou na votação a Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira, por não ter estado presente 
na sessão em causa. 

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

• Oficio do Lar Jacinto Faleiro, dando conhecimento do projeto desenvolvido e agora 
projetado em CD denominado “Cantarolando – Encontro de Gerações”, onde junta 
miúdos e graúdos numa consagração do Cante, tendo enviado o respetivo CD. 

• Moção da Assembleia Municipal de Bragança, apelando à revogação da Lei nº. 34/2015, 
que determinou a aplicação de taxas de servidão agrícola, a partir de estradas nacionais 
e regionais. 

• Pergunta feita pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, ao Ministério do 
Planeamento e das Infra-estruturas, acerca da “Intervenção de requalificação do IP2, 
entre Entradas e Castro Verde”, que corta o acesso à antiga estrada que funciona como 
acesso alternativo para máquinas agrícolas e motociclos” 

• Intervenção do Sr. Deputado José Ferreira, dos “Verdes”, sobre o regime para reposição 
das freguesias. 

• Projeto de Resolução do Grupo Parlamentar do PS que “Recomenda ao Governo a 
Consagração da via longitudinal de Portugal EN 2 e a sua valorização.” 

• Ofício da Associação Nacional de Freguesias agradecendo a tomada de posição desta 
Assembleia Municipal sobre o projeto de Lei do PCP acerca da reposição de freguesias. 

• Posição do Sr. Deputado Pedro do Carmo, do PS, exigindo a revogação da portaria 
acerca das taxas de utilização de acessos nas estradas sob jurisdição das 
Infraestruturas de Portugal SA. 

• Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento da 
realização de uma Convenção Nacional sobre os 40 anos do Poder Local Democrático, 
no próximo dia 10 de Dezembro, em Coimbra. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre alertando para uma 
situação que verificou, enquanto professor em Entradas e em Santa Bárbara de Padrões, 
relacionada com a instalação de computadores, nomeadamente em Entradas em que, face à 
perspetiva da criação de mais uma turma do 1º. Ciclo no próximo ano, obriga a criação de outro 
espaço para o efeito, sugerindo por isso o fecho de uma parte do páteo da escola, criando assim 
uma nova sala. 
 
Deu ainda o mesmo Vogal conhecimento de uma situação que se verifica no recinto da mesma 
escola utilizado, durante a noite, por determinados pessoas, que o conspurcam com todo o tipo 
de coisas, o que, por nem sempre ser possível fazer a sua limpeza antes das crianças 
chegarem, cria situações constrangedoras. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Rui Matos alertando para a onda de assaltos que se tem verificado 
ultimamente em Castro Verde, o que leva a deduzir a falta de policiamento ou então, em sua 
opinião, “ladrões a mais”, apelando por isso um alerta junto da autoridade policial para a 
situação. 
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Manifestou o mesmo Vogal o seu pesar pela morte de um jovem, recentemente ocorrida na EN 2 
por acidente de viação, sugerindo que fosse diligenciado junto das Infraestruturas de Portugal a 
colocação de raides de segurança, principalmente onde existam eucaliptos. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que já havia solicitado às Infraestruturas de Portugal a 
colocação de raides de proteção na mesma estrada, nomeadamente onde ocorreu um outro 
acidente, não muito distante do sítio onde ocorreu este último. Lembrou, contudo, que a 
Assembleia tem toda a legitimidade para colocar o assunto diretamente às Infraestruturas de 
Portugal. 
 
Quanto às questões colocadas pelo Sr. Vogal Filipe Mestre, o Sr. Presidente da Câmara delegou 
no Sr. Vereador Paulo Nascimento para dar a respetiva resposta. 
 
Assim, o Sr. Vereador Paulo Nascimento, quanto ao uso indevido do recinto da escola primária, 
assim como aos assaltos verificados na mesma, informou que a Junta de Freguesia está atenta 
à situação e que já foi comunicada essa preocupação à GNR, no sentido de efetuar uma maior 
vigilância, assim como em outros locais e equipamentos da vila de Entradas. 
 
Quanto à utilização dos computadores por alunos do 1º. Ciclo, informou que se trata de um 
projeto recente e que vai ter que ser ajustado com o decorrer do tempo. 
 

Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção do público presente 

 
Ordem do dia 

 
1º. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 
2017: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal, as propostas das Opções do 
Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2017, na sequência da deliberação do executivo 
municipal, tomada na sua reunião realizada no dia 26 de Outubro do ano corrente.  
 
Posto isto, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que começou por lembrar que estes 
documentos tiveram que ser foram elaborados e aprovados antes do dia 30 de Outubro, portanto 
sem que houvesse ainda qualquer Orçamento de Estado, o que, em sua opinião, não faz 
qualquer sentido. 
 
Adiantou, que este Orçamento, há semelhança dos anos anteriores, começou a ser elaborado no 
mês de Setembro, resultante de reuniões com os serviços municipais, e solicitados os 
contributos dos Srs. Vereadores, nomeadamente os da oposição, assim como de reuniões com 
os órgãos executivos das Juntas de Freguesia, e a partir de uma estimativa da respetiva receita 
e das prioridades a levar a efeito. 
 
Descreveu depois o Sr. Presidente da Câmara as principais fontes de receita, nomeadamente a 
sua participação nos Impostos do Estado, que, em sua opinião, este ano e não tendo ainda o 
Governo cumprido a Lei das Finanças Locais deu, no entanto, um passo no sentido de a cumprir, 
fixando um aumento de 2,9% dessa receita para os municípios, estando contudo,  ainda longe 
dos 19% que a lei consigna, assim como a dos impostos diretos - o imposto municipal sobre 
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imóveis, a participação no IRC e a derrama. Referiu que esta receita se cifrou no corrente ano 
em cerca de 85.000 €, portanto, muito longe dos 600.000 € recebidos no ano anterior e dos 
“milhões que continuam a dizer que a Câmara recebeu, como se isso fosse um mal para as 
finanças municipais”, sendo que o conjunto destes impostos diretos se cifra em cerca de 
1.700.000 €. 
Referiu-se ainda o Sr. Presidente da Câmara a um outro grupo de receitas, provenientes dos 
Fundos Comunitários e consignadas neste orçamento, afirmando que espera que o ano de 2017 
seja efetivamente o primeiro ano em que o Programa Portugal 2020 tenha incidência direta na 
atividade desta Autarquia, lembrando que o ano corrente foi mais um ano “zero” em termos de 
receitas provenientes dos Fundos Comunitários. E descreveu depois as receitas que se 
perspetivam nesta área durante o próximo ano. 
 
Informou ainda o Sr. Presidente a intenção de recorrer ao remanescente do empréstimo 
autorizado por esta Assembleia no início do corrente ano. 
 
Informou igualmente que vão ser mantidos os apoios às Juntas de Freguesia, através dos 
respetivos protocolos de colaboração, mantendo-se as verbas em termos de receitas correntes e 
de capital, à semelhança dos anos anteriores, e variável para mais, sempre que da parte das 
Juntas de Freguesia haja a vontade e capacidade de a utilizar, passando a base de 
comparticipação de 80 para 90%, tendo em atenção a falta de capacidade financeira das Juntas 
de Freguesia para suportar os 20% remanescentes que estavam fixados para execução de 
obras de investimento. 
 
Adiantou que nas Opções do Plano está assente a continuação de reivindicação de voltar o 
anterior mapa administrativo, com a reconstituição da Freguesia de Casével, e, a propósito, 
informou que está agendada a realização, no próximo dia 5, de uma reunião da Comissão de 
Poder da Assembleia da República, no sentido de promover uma audição pública sobre a 
reposição das freguesias em que ele próprio vai estar presente e com direito a intervir. 
 
Afirmou que continuarão a ser assumidas as competências e responsabilidades, próprias ou 
delegadas, em todas as áreas do ensino e da educação, assim como naquelas que no modo 
próprio é assumida a responsabilidade, sendo intenção de manter os padrões e aumentá-los 
nestas áreas. 
 
Em termos de obras nesta área, informou que conta com o cofinanciamento para requalificação 
do Jardim de Infância do Centro Escolar nº.1 de Castro Verde, sendo também que tomou boa 
nota quanto à sugestão do Sr. Vogal Filipe Mestre no aproveitamento de espaços para a 
aprendizagem nos estabelecimentos de ensino. 
 
Referiu também que nestas áreas continuarão a ser mantidos os apoios em termos de 
abastecimento de água, de saneamento e de recolha de resíduos, dentro das respetivas 
competências, assim como das competências que a Autarquia delegou, nomeadamente em 
associação de municípios e em empresas participadas. 
 
Afirmou que em termos da requalificação urbana de Castro Verde, conforme ponto da ordem de 
trabalhos desta sessão, aguarda que, para além da parte financeira, haja também um 
enquadramento legislativo que se adequem às orientações assumidas conforme foi referido na 
sessão pública de apresentação do PERU. 
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Referiu-se também, à reabilitação do parque habitacional do município, assim como de 
arruamentos, estacionamentos e parques públicos. 
 
Em termos de obras mais significativas, citou a prevista ampliação do cemitério municipal, a 
execução de requalificação do troço da EM 508 (entre a EN2 e Santa Bárbara de Padrões) e do 
CM 1139 (entre Santa Bárbara de Padrões e o limite do concelho) cujo concurso está a decorrer. 
Adiantou que vai ser lançado a primeira fase de um concurso público para requalificação da rede 
de águas de Castro Verde, relembrando contudo que a mesma não tem a ver com a substituição 
de tubagens. 
 
Afirmou que continuarão a ser implementadas, a nível do INCASTRO, as politicas ativas de 
diversificação de atração do investimento para o concelho. 
 
Informou que estão a ser ultimadas as aprovações necessárias para a zona de atividades 
económicas de Castro Verde, cujos projetos estão concluídos, aguardando-se a abertura dos 
avisos de concurso para apresentação de candidaturas a fundos comunitários. 
 
Lembrou que se continua a acompanhar o desenrolar da candidatura do território de Castro 
Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO. 
 
Afirmou que continuará a seguir-se a mesma política em termos do pagamento a fornecedores, 
assim como das amortizações dos empréstimos contraídos. 
 
Referiu depois que, propositadamente, não havia abordado a área cultural e desportiva pelo 
facto de ser do conhecimento de todos que é ponto de honra da Autarquia continuar a assumir 
esta política que há muitos e muitos anos tem sido assumida e que considera fundamental para 
a sustentabilidade e para o progresso da população deste concelho. 
 
Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, e interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre 
considerando bastante correta e mais democrática a forma como o Sr. Presidente da Câmara 
apresentou estes documentos que, em sua opinião, foi ao contrário do que fez na reunião da 
Câmara Municipal, nomeadamente quanto à linguagem utilizada nos comentários das propostas 
que o Partido Socialista apresentou para o Orçamento e Plano de Atividades, conforme lhe foi 
solicitado, cumprindo a sua obrigação e seguindo o respetivo programa eleitoral, mas que a 
maioria da CDU não as aceitou, apesar de algumas delas serem coincidentes com as da CDU. 
 
Referiu-se o mesmo Vogal à proposta que o PS apresentou para a criação de uma Unidade 
Móvel Médico-Social, que, mais uma vez, foi rejeitada com a alegação de que a mesma é 
matéria da responsabilidade da administração da saúde, quando, em sua opinião, a mesma 
destina-se a prestar um apoio social às pessoas mais isoladas e que têm dificuldade em se 
descolar à sede do concelho para terem assistência médica, seguindo assim exemplos do que já 
existe em concelhos vizinhos. 
 
Lembrou igualmente a proposta que apresentaram, e que também não foi aceite, referente à 
construção de um heliporto municipal, reconhecendo contudo o desconhecimento das exigências 
do INAC para o efeito pelo facto de as mesmas não existirem legalmente mas sim apenas um 
anteprojecto, no sentido de criar regras para a construção de heliportos ou helipontos. 
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Referiu-se também à proposta de alargamento do ATL de Verão, promovido pela Câmara 
Municipal, no sentido de abranger um maior número de pessoas que, não tendo família em 
Castro Verde, têm dificuldades a quem deixarem os filhos no período de férias escolares. 
 
Lamentou o Sr. Vogal Filipe Mestre que a “oposição não seja considerada e que não conte para 
nada por ter perdido as eleições”, o que, em sua opinião, está errado, pois apesar de terem 
perdido as eleições tiveram um número significativo de votos e por isso essas pessoas, quer do 
PS quer do PSD, têm que contar e não apenas os projetos da CDU ou da Câmara Municipal. 
 
Quanto às Grandes Opções do Plano e da má gestão e falta de eficácia que o PS entende 
existir, referiu-se o mesmo Vogal, mais concretamente, à requalificação da rede de águas de 
Castro Verde, comprovada diariamente com as roturas que se verificam; à criação da Zona de 
Atividades Económicas, lamentando que passados tantos anos só agora se iniciaram os 
projetos; assim como a resolução urgente do Pavilhão Municipal, uma vez que quando chove o 
telhado deixa entrar água. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que o projeto de implantação da Zona de Atividades 
Económicas foi aprovado e publicado no Jornal Municipal há cerca de um ano. 
 
Referiu-se depois o Sr. Vogal Filipe Mestre quanto às opções e prioridades constantes nas 
Grandes Opções do Plano em que, em sua opinião, há algumas que não tomaria por serem 
erradas, nomeadamente a criação do Centro de Viola Campaniça, Artes e Ofícios em Castro 
Verde, tendo em conta os respetivos custos, mesmo comparticipada por Fundos Comunitários. 
 
Perante a dúvida suscitada quanto ao montante de comparticipação comunitária prevista em 
Orçamento, o Sr. Presidente da Câmara prestou informação pormenorizada acerca dos 
diferentes tipos de comparticipação, reembolsáveis ou não, sendo que esta obra pode ser 
comparticipada entre 85 e 95%. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, apesar de reconhecer que a construção do Centro de Viola 
Campaniça é importante, no entanto, manifestou a sua opinião de que seria mais importante 
utilizar esta verba na remodelação da rede de águas. 
 
Referiu-se o Sr. Vogal Filipe Mestre à recente contratação dos empréstimos por parte da 
Autarquia, reafirmando que o Partido Socialista não votou contra a mesma contratação pois, em 
sua opinião, não fazia sentido proporem a execução dessas mesmas obras e depois votarem 
contra o seu financiamento. Opinou sim que as obras que os empréstimos englobam deviam ter 
sido efetuadas quando a Câmara Municipal recebeu avultadas verbas provenientes da derrama, 
assim como aproveitando com mais facilidade fundos comunitários existentes para o efeito do 
que presentemente. 
 
Considerou positivo o investimento na área da educação, a requalificação das estradas 
municipais e a boa prática dos protocolos e das transferências financeiras e competências para 
as Juntas de Freguesia. 
 
Em seguida, usou da palavra o Sr. Vogal Carlos Ramos referindo-se à proposta criação da 
Unidade Móvel, opinou que era mais importante a criação de melhores condições no Centro de 
Saúde local, a nível informático e de pessoal, e não pôr em causa aquilo que temos com 
soluções que em determinados concelhos podem fazer sentido mas que neste concelho não. 
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A propósito da zona de atividades económicas, lembrou que durante todos estes anos nunca se 
inviabilizou a instalação de qualquer iniciativa privada que pretendesse instalar-se neste 
concelho.  
 
Afirmou que a criação de zonas de atividades económicas foi de alguma forma “uma moda por 
todo o pais e que a maioria estão meio mortas”, tendo em conta a existência de dinamismo 
económico suficiente e, em sua opinião, não é por haver um espaço dimensionado para isso que 
faça, como por milagre, criar esse dinamismo. 
 
Frisou que não deixava de reparar as críticas que são feitas, por parte do Partido Socialista, aos 
investimentos ao nível da cultura, colocando-os num plano secundário, como se os mesmos 
investimentos fossem menores quando, em sua opinião, contribuem para o desenvolvimento 
fundamental e essencial das populações, e daí o investimento ser de louvar. 
 
Respondendo às afirmações do Sr. Vogal Carlos Ramos, o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrou que 
não havia criticado o investimento na cultura, mas sim constatado um aumento nesse 
investimento durante este mandato, não lhe atribuindo qualquer valor em termos de qualidade – 
se bom ou mau investimento. 
 
Quanto à zona de atividades económicas, afirmou que a altura ideal de se ter efetuado a sua 
construção foi há cerca de 25 anos, quando se iniciou a atividade mineira da SOMINCOR, com a 
instalação de empreiteiros, e que na ausência da mesma zona fez com que os mesmos estejam 
instalados dispersamente, daí ser sua opinião que há um indicador que esta zona de atividades 
faz de facto falta, tendo em conta que há a perspetiva de novas prospeções nesta zona, pese 
embora o tempo de vida útil da extração mineira. 
 
Afirmou ainda, que tem esperança na continuação da atividade mineira, uma vez que é difícil 
imaginar a existência de Castro Verde sem esta atividade, que atualmente conta com cerca de 
2000 postos de trabalho, e que seria um enorme problema para todos se a mesma não tivesse 
continuidade, pelo que deseja que haja outra vida para além da que está em curso, pois assusta-
o ouvir declarações que o seu tempo de vida possa cessar em 2020.  
 
Em seguida, afirmou que havia consultado o anuário dos municípios portugueses e pela primeira 
vez viu um indicador referente a Castro Verde, como o 15º município com o pior desequilíbrio 
orçamental no país (na ordem dos 98,5% das receitas brutas a cobrir despesas mais as 
amortizações), documento esse da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Lendo o mesmo 
documento em que explica a forma dessa conclusão, nomeadamente que “um dos indicadores 
que permitirá verificar o ajustamento da despesa à receita certa e permanente dos municípios, 
com vista à sua promoção e da sua sustentabilidade financeira é a comparação entre a receita 
bruta cobrada e a despesa corrente, acrescida das amortizações dos empréstimos de médio e 
longo prazo, nos termos do artigo 40º da Lei nº.73/2013, de 30 de Setembro”. 
 
Em relação a este reparo do Sr. Vogal Filipe Mestre, o Sr. Presidente da Câmara informou que ia 
dar-lhe resposta à posteriori.  
 
Interveio a seguir o Sr Vogal Carlos Ramos, e relativamente à zona de atividades económicas 
afirmou que de facto todos os recursos mineiros são finitos, no entanto, lembrou que já há cerca 
de 25 anos se realizou uma reunião, aberta ao público, sob o tema “ O futuro próximo do 
encerramento próximo da mina”, portanto, em sua opinião, é uma matéria que continua a ser 
especulada desde há muito tempo, sendo verdade que de facto a mina um dia irá encerrar. 
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Frisou o mesmo Vogal, o facto de vivermos numa região e num concelho onde estamos sujeitos 
a uma atividade “mono-económica”, em termos de fixação da população, pelo que, em sua 
opinião, não será a existência de uma zona de atividades económicas que vai resolver a 
situação, que resulta de toda uma interioridade que carateriza o nosso pais, e, por isso, adiantou 
que terá que haver uma politica a nível central no sentido de surgirem alguns projetos de 
investimento nessa área, nomeadamente de empresas importantes, mesmo tendo em conta que 
a economia global está fraca. 
 
Nesse sentido, manifestou a sua preocupação pelo facto de ver, todos os anos, alunos que saem 
da Escola Secundária de Castro Verde, em sua opinião, altamente qualificados, e que vão 
qualificar-se noutros estabelecimentos de ensino, mas depois não conseguem fixar-se em Castro 
Verde, perdendo assim este concelho todos os anos jovens altamente qualificados, devido a um 
atraso e desequilibro sistemático existente neste pais, há décadas, em que o peso do 
investimento está sobretudo fixado no litoral, ficando o interior praticamente ao abandono, 
situação que se pode comprovar ao comparar-se a respetiva densidade demográfica. 
 
Interveio a seguir o Sr. Presidente da Câmara que a propósito da intervenção do Sr. Vogal Filipe 
Mestre, afirmou que cada um das forças politicas, que se apresentam a sufrágio, expõem o seu 
programa em função das suas estratégicas e perspetivas político-partidárias e, no caso da CDU, 
em sua opinião, são as propostas que entende mais convenientes para resolver os problemas do 
concelho de Castro Verde e em particular das suas populações, o que, em sua opinião, deve ser 
transversal a todas as forças politicas que se apresentam a sufrágio, portanto sendo propostas 
partidárias, não devem, no entanto, servir a clientela partidária, frisando ser esta a posição da 
CDU, mas, constata-se que não é uniforme para outras forças politicas.  
 
Adiantou que quando se faz uma proposta de orçamento e opções do plano é no sentido de ser 
a resposta à programação que foi apesentada nos respetivos programas eleitorais assim como 
às necessidades da população do concelho o que, naturalmente, podem mudar entre o momento 
eleitoral e o mesmo em que é apresentada a proposta de orçamento e opções do plano, 
adaptando-o ao contexto que nos rodeia, nomeadamente, no que se refere ao conceito 
financeiro. 
 
Referindo-se às denominadas “janelas de oportunidades” que, em sua opinião, se vão abrindo 
em função dos fundos comunitários, lembrou que o projeto “Centro de Artes e Ofícios - Viola 
Campaniça”, assim como as intervenções, em espaços urbanos, que irão efetuar-se, 
relativamente à ARU, não é por haver um entendimento de que são uma prioridade 
relativamente às necessidades da população do concelho, mas sim, no sentido de aproveitar a 
hipótese de fazer com que as mesmas se cifrem apenas em 10 a 15% do seu custo real, na 
medida em que o remanescente será comparticipado. 
 
Afirmou que dizer que estamos a responder às propostas da CDU não é verdade, mas sim do 
programa eleitoral que eram da CDU, mas “que já refletiam a nossa resposta à nossa visão das 
necessidades do concelho.” 
 
Adiantou que, por isso, não compreendia quando se reivindica o alargamento do horário e do 
tempo do ATL quando, em paralelo, não questionam quantas pessoas estão interessadas nesse 
mesmo alargamento, e concluiu, afirmando que não há interessadas. 
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De imediato a Srª. Vogal Vanda Isabel Camacho afirmou que era uma pessoa interessada pelo 
facto de trabalhar, assim como o marido, e por não terem com quem deixar a filha no período de 
férias escolares. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que houve tempos livres na APADIJ, tendo a Srª. Vogal 
afirmado que a sua filha usou esse serviço, mas a pagar. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que tudo tem um custo, sendo que as pessoas 
necessitadas, nomeadamente as que têm cartão social, tiveram uma redução da mensalidade, 
relativamente aos utentes da APADIJ, uma vez que a mesma foi comparticipada pela Câmara 
Municipal, portanto os custos praticados baixaram face à comparticipação municipal. 
 
Reafirmou o Sr. Presidente que estava a responder ao Sr. Vogal Filipe Mestre quanto ao seu 
desconhecimento das necessidades, independentemente de haver ou não pagamento, pois era 
uma questão, cuja discussão podia ser alongada, tendo em conta, a perspetiva que algumas 
pessoas têm quanto ao serviço gratuito, quando, na prática, nenhum serviço é gratuito e todos 
têm um custo, podem é, eventualmente, não serem os mesmos custos refletidos no utente final 
porque há outra entidade que os suporta. 
 
Lembrou, por isso, que nem sempre as pessoas se lembram desses mesmos custos, e deu 
como exemplo a prestação do transporte escolar diário, o prolongamento do horário no apoio à 
família, que não é cobrado a nenhum dos utentes, mas que tem os seus custos e está a ser 
pago pela Câmara Municipal. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que quando diz que não tem a noção da 
quantidade de pessoas, tem a ver apenas com o conhecimento de pessoas que lhe manifestam 
essa necessidade e que tem sido um assunto recorrente, daí não saber de facto quantificar 
essas mesmas necessidades, por não estar a par do serviço das respetivas inscrições. 
 
Reconheceu o mesmo Vogal que recorrer aos serviços da APADIJ sai muito mais caro e, a 
propósito dos ATL, lembrou da dificuldade que as pessoas têm para se inscrever, chegando a 
estar duas e mais horas em fila de espera, o que, para quem trabalha é complicado e daí ser de 
opinião que devia  haver uma forma diferente de se proceder às inscrições. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia interveio a seguir informando que havia participado numa 
reunião de trabalho/visita ao Centro Escolar nº.2, e que um dos aspetos referidos na mesma foi 
que os serviços prestados, gratuitamente, pela Câmara Municipal, em termos de educação, vai 
muito além dos serviços prestados pela maior parte das Autarquias das imediações, havendo 
mesmo opiniões de que, de alguma forma, há um exagero na prestação desses mesmos 
serviços de forma gratuita, que nem sempre as pessoas a valorizavam, considerando-a mesmo 
como quase uma obrigação.  
 
Lembrou que, no distrito de Beja, a Câmara Municipal de Castro Verde é a única autarquia que 
suporta a totalidade dos custos dos transportes escolares aos alunos que frequentam 
estabelecimentos de ensino em Beja, cujas áreas de educação não existam em Castro Verde. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que certas prestações sociais 
disponibilizadas pela Câmara Municipal de Castro Verde são consideradas, para os aqui são 
residentes, como normais e garantidas, como se fossem praticadas a nível nacional. 
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Usou da palavra em seguida a 1ª. Secretária da Mesa, Srª. Carolina Cabaça, informando que na 
sua profissão, ligada à educação e tendo exercido funções neste concelho e em concelhos 
limítrofes, pode afirmar que, a nível de educação, o que se passa no concelho de Castro Verde 
não tem nada a ver com as políticas educativas que se praticam nos concelhos vizinhos, e daí as 
pessoas daqui pensarem que são direitos adquiridos simplesmente e exigir ainda mais. 
 
Manifestou a mesma Secretária que, em seu entendimento, não sendo o agregado familiar 
carenciado, o mesmo deve assumir os encargos decorrentes com a educação dos seus 
educandos, quer seja ATL ou qualquer outro tipo de atividade, no entanto, se for carenciada 
deverá recorrer aos apoios financeiros estabelecidos para esse fim. 
 
Lembrou, a propósito, que tem um filho e que na sua  idade escolar não havia qualquer ATL e 
que por não ter familiares em Castro Verde, teve que recorrer a ajuda particular para o efeito, 
mediante pagamento, o que na altura era uma prática corrente e normal, enquanto, 
presentemente, por haver muita coisa gratuitamente, nem sempre as pessoas dão o devido 
valor. 
 
Em seguida, a pedido do Sr. Presidente, interveio o Sr. Vereador Paulo Nascimento que explicou 
em pormenor a forma com têm decorrido os três ATL de Verão que se interligam, sendo que o 
primeiro é numa perspetiva lúdica e pedagógica, a tempo parcial, que funciona na Biblioteca 
Municipal, patrocinado diretamente pela Autarquia, e que não tem como objetivo dar uma 
resposta social no sentido de ocupar as crianças a tempo inteiro, sendo que neste programa 
ninguém ficou sem ocupação. Reconheceu, contudo, que ao nível das inscrições neste ATL, tal 
como o Sr. Vogal Filipe Mestre alertou, há que operacionalizar melhor as mesmas. 
 
Quanto ao segundo ATL informou que o mesmo é protocolado com a APADIJ, a Câmara 
Municipal e o Agrupamento de Escolas, e destina-se a pessoas que efetivamente precisem de 
resposta social para uma ocupação a tempo inteiro, sendo pago de acordo com a 
comparticipação financeira da Autarquia e o estudo económico e financeiro que a APADIJ 
apresenta, havendo contudo a possibilidade dos agregados familiares carenciados, beneficiarem 
de apoios indexados ao cartão social. 
 
Relativamente ao terceiro ATL, o denominado “Fazer a diferença com a diferença”, que 
enquadra as crianças portadoras de deficiência ou com necessidades educativas especiais e 
que são absorvidas nos dois programas, em que, muitas vezes, as atividades se articulam, e por 
isso, há que congratular a existência da Associação APADIJ, que tem esta sensibilidade e que 
neste universo de respostas, possibilita também dar uma resposta a um público tão específico e 
que merece uma atenção tão especial e importante. 
 
Frisou o Sr. Vereador Paulo Nascimento que esta questão não se deve olhar de uma forma 
isolada mas sim como três prismas, portanto, ATL a tempo inteiro para quem precisa de resposta 
social, ATL lúdico pedagógico, serviço social e cultural e o destinado a crianças com 
necessidades educativas especiais, articulados entre si. 
 
Concluiu o mesmo Vereador esclarecendo que o projetado “Centro de Violas Campaniças” é um 
espaço, para além das violas campaniças, vocacionado para as artes e ofícios, vulgo artesanato, 
e deve ser encarado como um princípio de oportunidade a que não se deve fechar a porta, uma 
vez que está incluída na política de regeneração urbana, e, em sua opinião, não se pode, por 
isso, comparar a remodelação da rede de águas com este projeto porque são coisas diferentes e 
que não tem o mesmo enquadramento neste programa. 
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Frisou que não se pode deixar da aproveitar um fundo comunitário, inserido na requalificação 
urbana e que tem que ter uma componente denominada animação urbana. Lembrou que este 
equipamento, a construir, de cultura e de empreendedorismo, ficará situado numa zona de 
proteção à Basílica Real, portanto dialoga e contribui com a animação da “vila velha”, juntando-    
-se assim ao já existente Conservatório, construído nas instalações da antiga Fábrica dos 
Prazeres, e que veio trazer jovens a esta zona da vila, ao invés do vazio que se verificava 
anteriormente, criando assim mais uma dinâmica cultural no núcleo urbano antigo de Castro 
Verde, concentrando nesta zona um conjunto de equipamentos que podem ter uma dinâmica 
associada aos chamados roteiros turísticos culturais, juntando-se aos existentes Tesouro da 
Basílica e Museu da Lucerna. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Carlos Ramos, manifestando que a vertente turística associada ao 
património rural e cultural desta região é cada vez mais importante e positiva e que essa mesma 
vertente não pode ser desprezada uma vez que, a nível nacional, o turismo é uma das indústrias 
importantes e necessita precisamente de infraestruturas, nomeadamente de índole cultural.  
 
Não havendo mais intervenções, foram as propostas das Opções do Plano e Orçamento 
Municipais para o ano de 2017, submetidas a votação, separadamente, tendo-se verificado o 
seguinte: 
 

• A proposta das Opções do Plano foi aprovada, por maioria, um voto contra da Vogal do 
PS, Vanda Isabel Camacho Guerreiro, três abstenções dos restantes Vogais do PS, uma 
abstenção do Vogal do PSD e com os votos favoráveis dos Vogais da CDU. 

• A proposta do Orçamento foi aprovada por maioria, quatro abstenções dos Vogais do PS 
e uma abstenção do Vogal do PSD e com os votos favoráveis dos Vogais da CDU.  

 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas correntes: 
9.214,785 €; Receitas de Capital: 3.035.215 €; Total Geral das Receitas: 12.250,000 €; 
Despesas correntes: 7.630.917 €; Despesas de capital; 4.619.083 €; Total Geral das Despesas: 
12.250.000 €. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2017: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal a seguinte proposta 
apresentada pelo executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião 
realizada no dia 9 de Novembro corrente: 
 
“Considerando que vão a aprovar ao Órgão competente, Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, os documentos previsionais da Autarquia, Opções do Plano (Plano Plurianual 
de Investimentos e Ações Mais Relevantes) e Orçamento. 
Considerando que nos termos do artigo 29º/1 da LTFP aprovada pela Lei nº.35/2014, de 20 de 
junho, conjuntamente com esses documentos, será também de aprovar o Mapa de Pessoal; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exs. a submissão do presente Mapa de Pessoal à 
Assembleia Municipal, para efeitos de decisão, cf. determina o art.º 3º/2-b do Decreto-Lei 
nº.209/2009, de 3 de setembro.” 
 
Não se verificando qualquer intervenção, colocou a Srª. Presidente à votação a proposta do 
Mapa de Pessoal para o ano de 2017, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com a 
abstenção da Vogal Vanda Isabel Camacho Guerreiro, do Partido Socialista. 
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3º. - Apreciação e votação de proposta de agravamento do IMI em prédios degradados  
       (aplicação do art.º 112 do Código do IMI): 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de agravamento do IMI em 
prédios, na sequência da aplicação do art.º 112 do Código do IMI, apresentada pela Câmara 
Municipal, em conformidade com a deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 12 de 
Outubro do ano corrente, com base na seguinte informação prestada pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística: 
 
“Na sequência da deliberação da Câmara, de 12 de outubro de 2016, e após a notificação dos 
proprietários dos prédios incluídos na lista para agravamento (majoração) do IMI devido ao seu 
estado de degradação, conforme disposto no artigo 112º do CIMI, somos a informar o seguinte: 
 
1 - Da lista referida pronunciaram-se os seguintes proprietários: 

i) Arlindo Piedade Nobre, proprietário do prédio inscrito na matriz urbana com o 
artigo 1778, sito na Rua da Aclamação nº 34. 

 
Relativamente à reclamação do proprietário, verifica-se que o mesmo foi notificado por lapso, 
uma vez que houve uma troca no número de polícia. O prédio em causa não se encontra 
identificado como imóvel degradado, não fazendo por isso parte da lista de artigos urbanos 
propostos para agravamento de IMI. 

ii) Maria Amélia de Fátima Cortes Nobre, proprietária do prédio inscrito na matriz 
urbana com o artigo 1197, sito na Rua Campo de Ourique, nº 35. 

 
Relativamente à reclamação da proprietária, somos a informar que foi realizada uma vistoria nos 
termos do artigo 1º do decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro, para os efeitos previstos 
em matéria de reabilitação urbana e de conservação do edificado. Da vistoria realizada, resultou 
um nível de conservação 3, a que corresponde um estado de conservação MÉDIO. 
 
Desta forma, em consequência da vistoria realizada, somos de opinião que o prédio em causa 
deverá ser retirado da lista de prédios degradados, para agravamento de IMI. 

iii) João Luís da Conceição Apolónia, em representação da proprietária Ilda Maria 
José (cabeça de casal de herança) do prédio inscrito na matriz urbana com o 
artigo 214, sito na Rua do Poço, nº 25. 

 
Relativamente à pronúncia por escrito, somos a informar que foi entregue já fora do prazo 
estabelecido na notificação ao proprietário (10 dias contados de acordo com o artigo 113º do 
CPA). Na mesma é referido que irão ser efetuadas obras de manutenção no imóvel. No entanto, 
não é indicado quando é que a intervenção irá ser realizada. 
 
Desta forma, em nossa opinião, o prédio em causa deverá ser mantido na lista de imóveis 
degradados para agravamento de IMI, uma vez que é este o seu estado de conservação atual, 
devendo o mesmo ser retirado quando forem realizadas as referidas obras. 
 
2 – Da lista referida, não chegaram a ser notificados, por motivos de não terem sido reclamadas 
as notificações que seguiram via correio registado com aviso de receção, os seguintes 
proprietários: 

i) Daniel Pires Soares, proprietário do prédio inscrito na matriz urbana com o artigo 
2000, sito na Rua de Almodôvar, nºs 6 e 8; 
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ii) Olinda Revés Afilhado, proprietária do prédio inscrito na matriz urbana com o 
artigo 2259, sito na Rua Gonçalves Correia, nº 9; 

iii) Júlio Mendes da Luz Deodato Palma, proprietário do prédio inscrito na matriz 
urbana com o artigo 364, sito na Rua de Campo de Ourique, nºs 62 e 64; 

iv) Pedro José Leitão da Silva Santos, proprietário do prédio inscrito na matriz 
urbana com o artigo 244, sito na Rua D. Afonso I, nº 74. 

 
Uma vez que, a comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) das taxas de majoração 
do IMI, previstas no artigo 112º do CIMI, deverá ser efetuada até 30 de novembro, em nossa 
opinião, caberá à Câmara decidir, a sua exclusão da lista de imóveis degradados para 
agravamento de IMI, uma vez que os proprietários não chegaram ainda a ser notificados. 
 
3 – Da lista referida, por dificuldade na sua identificação e por consequência os respetivos 
domicílios fiscais, ainda não foram notificados os titulares dos seguintes prédios: 

i) Prédio inscrito na matriz urbana com o artigo 3147, sito na Rua do 
Acampamento, nºs 32 e 34 e Rua da Aclamação, nº 35; 

ii) Prédio inscrito na matriz urbana com o artigo 198, sito na Rua de São Sebastião, 
nº 15. 

 
Uma vez que, a comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) das taxas de majoração 
do IMI, previstas no artigo 112º do CIMI, deverá ser efetuada até 30 de novembro, em nossa 
opinião, caberá à Câmara decidir, a sua exclusão da lista de imóveis degradados para 
agravamento de IMI, uma vez que os proprietários não chegaram ainda a ser notificados. 
 
4 – Segue em anexo à presente informação: 

a) Planta de localização com os prédios referidos, para majoração de IMI, de acordo 
com o artigo 112º do CIMI; 

b) Lista definitiva com os artigos referidos dos prédios para majoração de IMI, de 
acordo com o artigo 112º do CIMI. 

 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que estava 
inteiramente de acordo com esta medida, no entanto pôs em causa aqueles proprietários que não 
sejam notificadas para o efeito, por se desconhecer o seu paradeiro ou por outra razão, possam 
acabar por não ser penalizados e daí questionar quais as medidas a tomar para evitar essas 
injustiças em relação aos que são penalizados, para além de não resolver a situação dos 
respetivos imóveis. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, informou que esta questão já tinha sido equacionada em reunião do 
executivo, tendo sido decidido, atendendo que não tinham sido tomadas as cautelas suficientes na 
respetiva notificação que era preferível deixar assim, sendo certo que se reconhece que as 
mesmas pessoas serão “beneficiadas” no não agravamento do IMI. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que se trata do primeiro ano em que surge este agravamento do IMI pelo 
que certamente se irá aprendendo com a continuação da implementação desta medida, no 
entanto, afirmou que pode sempre recorrer-se a outras medidas, nomeadamente à demolição dos 
imóveis em ruinas. 
 
Lembrou o Sr. Presidente da Câmara que a urgência desta decisão surge na sequência da 
obrigatoriedade de tal ter que se comunicar à Entidade Tributária, até ao fim do corrente mês de 
Novembro, e, por isso, terem sido considerados, por agora, não notificados os proprietários de que 
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não recebemos os avisos de receção das respetivas notificações. Adiantou que para o ano irão ser 
tomadas algumas cautelas e providências legais relativamente às notificações, independentemente 
da sua reclamação, e serão consideradas válidas. 
 
Referiu o Sr. Presidente que o objetivo desta medida não é penalizar as pessoas, até porque as 
receitas que provêm da mesma são poucas, mas sim, ter um património edificado em condições. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de agravamento do IMI em prédios degradados 
(aplicação do art.º 112 do Código do IMI), apresentada pela Câmara Municipal, e submetida a 
votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de 
despesas, logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de investimento, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se 
prolongam por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica: 
 
Apreciou a Assembleia a seguinte proposta apresentada pelo executivo municipal, na sequência 
da sua deliberação tomada na reunião realizada no dia 9 do corrente mês de Novembro. 
 
“A realização da despesa, logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de 
investimento, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que 
se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, estão 
sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia Municipal, isto p.f. do disposto no art.º 
6º/1-c), da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham a ocorrer, dado que no momento não 
temos presentes quais são. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. levarmos à Assembleia Municipal a presente 
proposta de autorização prévia de despesa plurianual, na medida em que isso nos facilita o 
processo de contratação, caso venha a acontecer essa necessidade.” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o persente pedido, foi o mesmo 
submetido a votação tendo sido aprovado por maioria com duas abstenções, sendo uma da Srª. 
Vogal Maria da Luz Mateus Pereira, do PS, e a outra do Sr. Vogal Guilherme do Soveral de Sá 
Góis, do PSD. 
 
5º. - Apreciação e votação de proposta de adesão à Associação de Municípios da Rota da 
Estrada Nacional nº. 2: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta formulada pelo 
executivo municipal, em conformidade com a sua deliberação tomada na reunião realizada no 
dia 14 de Setembro do ano corrente: 
 
“Desde há aproximadamente um ano que um conjunto de municípios prepara a criação da 
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Esse processo, que temos 
acompanhado desde 2015, encontra-se agora em fase de conclusão, sendo hoje uma realidade 
eminente, faltando a sua constituição e criação da sua figura jurídica. 
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Assim,  
e considerando que o projeto da Rota da Nacional 2 tem por base o potencial de uma estrada 
histórica e lendária (Estrada Real que ligava pelo interior Chaves e Faro) que a distingue de 
todas as outras, onde são potencialmente valorizáveis as vertentes turísticas e económicas, e 
que tem como principais objetivos: 
 
1. - preservar a herança cultural diferenciada da Estrada Nacional 2; 
2. - projetar o território atravessado pela Nacional 2 valorizando as suas especificidades 
      económicas, turísticas, históricas e culturais. 
3. - torná-la motor de desenvolvimento. 
4. - aprofundar relações e a cooperação entre entidades (públicas e privadas) de todo este 
      extenso território de mais de 600 quilómetros. 
 
Propomos: 
a) a aprovação do Protocolo de intenções (Rota da Estrada Nacional 2 - EN 2”; 
 
b) a adesão à “Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2”, cujo processo 
registado em sede de Tribunal de Contas obteve o número 472/2016. 
 
c) a aprovação do documento “Exposição de Motivos para a elaboração da minuta de Estatutos 
….”que, fundamenta a filosofia de estatutos a criar para a associação:” 
 
Apreciado o pedido foi o mesmo submetido a votação, tendo a Assembleia deliberado, por 
maioria, com a abstenção da Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira. do PS, autorizar a adesão à 
Associação de Municípios das Rota da Estrada Nacional nº.2, nos termos propostos. 
 
6º. - Apreciação e votação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Castro Verde 
 
Na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 28 de Setembro do ano 
corrente, e decorrido o período de discussão pública do PERU da Vila de Castro Verde, entre os 
dias 18 de Outubro e 15 de Novembro, solicita a Câmara Municipal a apreciação e votação por 
parte da Assembleia do Relatório de Ponderação de Resultados, o qual conclui, que não tendo 
sido rececionado qualquer tipo de participação, reclamação ou mesmo pedido de esclarecimento 
por parte de particulares e interessados, não há motivo para ponderação e pode a proposta do 
“PERU de Castro Verde”, converter-se em versão final para efeitos de aprovação. 
 
Posto isto, interveio o Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo confirmado os termos do 
presente pedido, nomeadamente que a opção tomada relativamente a este programa foi 
abranger a totalidade do perímetro urbano da vila de Castro Verde, conforme foi aprovado 
anteriormente por esta Assembleia Municipal. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre perguntando se já existe alguma definição para 
este quadro de apoio e incentivos para os particulares. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que os apoios e os incentivos existentes resultam primeiro 
de avaliação do estado de conservação dos imóveis, havendo mesmo já um pedido nesse 
sentido, e são, a partir da aprovação deste programa por parte da Assembleia Municipal, no 
essencial ao nível das taxas aplicáveis ao IMT, IMI e IVA e das regras de tributação/dedução no 
âmbito do IRS, não existindo ainda outros instrumentos financeiros. 
 



17/19 
Sessão ordinária da AMCV de 28.11.2016 

Não havendo qualquer outra intervenção, foi a versão final do Programa de Reabilitação Urbana 
da Vila de Castro Verde submetida a votação, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção 
da Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira. 
 
7º. - Apreciação e votação da minuta do novo protocolo a celebrar com a EDP, resultante 
da alteração do anexo I ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em 
BT: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a minuta do protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a EDP, sobre o assunto em título, na sequência da deliberação tomada na sua 
reunião realizada no dia 23 do corrente mês. 
 
Posto isto, delegou o Sr. Presidente no Sr. Vereador António João Colaço para dar uma explicação 
acerca do documento em apreciação. 
 
Assim, o Sr. Vereador António João Colaço informou que a alteração pretendida resulta da 
utilização de tecnologia LED, o que implica que o respetivo material utilizado seja incluído no 
considerado de uso corrente, da mesma forma como é o restante material de iluminação, e 
adquirido pela EDP ao abrigo do contrato de concessão em vigor até 2012, pois caso contrário, teria 
que ser a autarquia a suportar a respetiva aquisição, e daí a alteração ao anexo I do protocolo 
existente com a EDP, no sentido de contemplar a utilização dos equipamentos LED como material 
de uso corrente, conforme pré acordo já celebrado entre a Associação Nacional de Municípios e a 
EDP. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a minuta do novo protocolo a celebrar com a EDP, 
resultante da alteração do anexo I ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica 
em BT submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria com a abstenção da 
Srª. Vogal Maria da Luz Mateus Pereira. 
 
8º. - 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 22 de Setembro a 22 de Novembro do ano corrente. 
 
9º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos e lembrado pela Srª. Presidente retomou o Sr. Vogal 
Rui Matos a sugestão que deu no início dos trabalhos no sentido de solicitar, às Infraestruturas 
de Portugal, a colocação de raides de segurança na EN 2, nomeadamente onde estão plantados 
eucaliptos, a exemplo como existem na EN 123 entre Castro Verde e “Mértola”, por forma a 
minorar a intensidade dos impactos das viaturas diretamente nos eucaliptos em caso de 
despiste. 
 
Posto isto, foi consensual por parte de todo o órgão deliberativo, diligenciar junto das 
Infraestruturas de Portugal a colocação dos raides de segurança sugeridos pelo Sr. Vogal Rui 
Matos. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Filipe Mestre alertando para a deficiente iluminação pública em 
determinados pontos da vila de Castro Verde, nomeadamente na Praça Adriano Correia de 
Oliveira em que toda iluminação está completamente apagada.  
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O Sr. Vogal Jorge Monteiro, confirmou igualmente outras situações relativamente à deficiente 
iluminação em Castro Verde, tendo mesmo feita essa comunicação à EDP. 
 
O Sr. Vereador António João Colaço informou que a manutenção da iluminação pública agravou-
-se com a entrega dessa prestação de serviços por parte da EDP a empreiteiros em que os 
mesmos, apesar de terem determinado tempo para dar resposta às situações, que são 
comunicadas à EDP, nem sempre cumprem, e informou que ele próprio havia feito recentemente 
um levantamento na vila de Castro Verde, após a realização da reunião noturna da Câmara 
Municipal, e detetou cerca de 38 situações diferentes e comunicou-as à EDP. 
 
Interveio a seguir o Sr. Presidente da Câmara que, acerca da afirmação do Sr. Vogal Filipe 
Mestre quanto à classificação de Castro Verde como 15º município com o pior desequilíbrio 
orçamental no país, começou por informar que “o equilíbrio orçamental é entre a receita corrente 
e a despesa corrente, portanto quanto mais próximo nós estivermos melhor estamos” 
 
Lembrou que a nova Lei das Finanças Locais “acrescentou à despesa corrente, baralhando um 
pouco as coisas, a amortização dos empréstimos, o que implica que muito facilmente se caie em 
desequilíbrio orçamental. 
 
Afirmou que o que estava em causa era o facto do Sr. Vogal Filipe Mestre considerar que a 15ª 
posição do Município de Castro Verde era má, quando, em sua opinião, é precisamente o 
contrário, e justificou assim dando como exemplo um município em que a sua posição de 
equilíbrio orçamental teve uma receita corrente bruta de, por exemplo, de seis milhões cento e 
oitenta mil euros e teve uma despesa corrente, mais amortizações médias, de um milhão 
seiscentos e oitenta mil euros, portanto tem um equilíbrio orçamental de 100%, isto é tem um 
desvio igual a zero, portanto é o município que está melhor posicionado. 
 
Referiu que quando a diferença entre a receita e a despesa, mais amortizações, for superior a 
5% está-se em situação de irregularidade/ilegalidade. Os que estão no meio e mais próximo do 
zero são os Municípios que estão melhor, portanto num universo de 308 municípios, Castro 
Verde estar na posição 15º está muito bom. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre opinou que se tratava de uma visão diferente. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal João Dias Aurélio alertando para o estado de degradação e 
abandono e com as portas abertas, em que se encontra uma habitação no Largo de S. 
Sebastião, em Castro Verde. 
 
Manifestou o mesmo Vogal a sua preocupação quanto à existência de pessoas estrangeiras na 
zona do Lombador, que já habitaram no mesmo monte, e que, por coincidência, têm surgido 
vários assaltos na zona, nomeadamente de animais, e por isso a população estar insegura, 
apesar de saber que a situação está identificada por parte da GNR.  
 
A Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, Srª. Ana Luísa 
Fatana, confirmou a preocupação das pessoas quanto à existência desses estrangeiros no 
Lombador, em que 15 pessoas habitavam numa moradia de três divisões, e por isso, ela própria 
havia contatado a GNR, no entanto, já não se encontram naquela freguesia pelo que não sabe 
do paradeiro das mesmas pessoas. 
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10º. - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


