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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017. 
 
 
 
Nº.2/2017 
 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, no Centro Cultural de São 
Marcos da Ataboeira, compareceram: 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, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, 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, 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. 
 
Faltaram a esta sessão a Srª. Presidente da Assembleia e a Srª. Vogal Maria da Luz Mateus 
Pereira.  
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente, Francisco Duarte, e os Srs. 
Vereadores António João Colaço, Paulo Jorge Nascimento e António José de Brito. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. 1ª. Secretária da Mesa da Assembleia, presidindo 
aos trabalhos, declarou aberta a sessão procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia 
 

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

 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2016. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano - 2017. 
 
3º. - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2016. 
 
4º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse. 
 
6º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia da ata da sessão anterior, dispensou a Srª. 
1ª. Secretária a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação e não se verificando qualquer 
alteração, submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
Não participaram na votação as Vogais Vanda Isabel Camacho Guerreiro e Maria João de Lima 
Teixeira da Silva, por não terem estado presentes na sessão em causa. 
 

Expediente 
 
Deu o Sr. 2º. Secretário conhecimento do expediente recebido, do qual destacou o seguinte: 
 

• Carta da Srª. Dr.ª. Maria da Luz Fernandes Romano Colaço, agradecendo o voto de 
pesar manifestado por esta Assembleia Municipal no falecimento do seu marido, Dr. 
Francisco José Faleiro Baltazar Romano Colaço. 

• Oficio da Câmara Municipal enviando exemplares da brochura “AMAlentejo – É o amor 
ao Alentejo que nos une e motiva, enviada pela Comissão Dinamizadora de AMAlentejo, 
para serem distribuídos por todos os Vogais. 

• “E-mail” da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades Garantias, 
convidando para participar no Café da Igualdade subordinado ao tema “O Papel das 
Mulheres no Poder Local”, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, no passado dia 8 de Março, no Palácio de São Bento, em Lisboa. 

• Oficio da Casa Civil do Presidente da República, acusando a receção da moção 
aprovada por esta Assembleia Municipal, no passado dia 21 de Fevereiro. 

• “E-mail” da Direção da AEDRL propondo a assinatura da “Revista das Assembleias 
Municipais”. 

• “E-mail” da CIMBAL, solicitando informação sobre a data da realização da sessão desta 
Assembleia no corrente mês de Abril. 

• “E-mail” da Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros sobre a adesão à 
Associação Nacional das Assembleias Municipais. 
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Outros assuntos de interesse 
 

Aberto este ponto da ordem de trabalhos, não se verificou contudo qualquer intervenção por 
parte dos Srs. Vogais. 

Período reservado à intervenção do público 
 
Dada a palavra ao público presente interveio o Sr. Manuel Jacinto Batista Tomé que agradeceu a 
presença da Assembleia, após o dia 25 de Abril, data das festas desta freguesia. 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação do Relatório e Contas de Gerência, relativos ao exercício de 
        2016: 
 
Colocou a Srª. 1ª. Secretária à apreciação da Assembleia o Relatório e Contas de Gerência 
relativos ao ano transato para efeitos de discussão e votação, na sequência da respetiva 
aprovação, por maioria com uma abstenção, pelo executivo municipal na sua reunião de 18 de 
Abril corrente, conforme proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se 
transcreve, e cujos documentos foram enviadas cópias a todos os Vogais, em formato digital. 
 
“Considerando que está concluído mais um exercício económico, relativo ao ano de 2016; 
 
Considerando que com isso temos de apresentar a execução dos documentos previsionais 
(Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais Relevantes e Orçamento), 
aprovados em finais de 2015; 
 
Assim, face ao exposto, e ao abrigo do disposto nos art.ºs 33º/1-i) e 25º/2-l) do Anexo I à Lei 
nº.75/2013, de 12 de Setembro, proponho a aprovação do presente Relatório e Contas e que se 
submeta os mesmos para apreciação e votação da Assembleia Municipal.”  
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente, no sentido de dar mais alguma explicação dos documentos 
em apreciação, começou por informar que nos mesmos está tudo devidamente esclarecido, no 
entanto, face às dúvidas suscitadas na reunião do executivo municipal, disponibilizou-se a 
prestar alguns esclarecimentos para evitar mal entendidos ou interpretações menos corretas. 
 
Assim, referiu-se aos resultados da Conta de Gerência e ao facto de serem considerados 
resultados negativos, informando que em termos de receitas, o valor ascendeu a cerca de 
9.961.000 € e em termos de despesas esse valor cifrou-se em cerca de 9.347.000 €, o que se 
traduz num saldo positivo de aproximadamente 613.532,00 €., não sendo, por isso, verdade 
quando alguém afirma que “gastámos mais do que recebemos”, o que, em sua opinião, seria 
materialmente impossível, a não ser ficando com dívidas. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que para o apuramento do resultado liquido, para além dos 
recebimentos e dos gastos, entram também as amortizações, que não são consideradas gastos 
mas sim uma contabilização do que é devido para um valor de investimento que está na sua vida 
útil. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que com esta informação pretendia não voltar a ouvir da parte de 
algumas pessoas que a autarquia está mal gerida, sobretudo porque gasta mais do que recebe. 
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Relembrou que quanto à receita arrecadada, conforme se pode constatar de uma forma muito 
clara nesta prestação de contas, a mesma receita, em termos de impostos diretos, passou de 
aproximadamente 2.697,000 €, em 2013, para 929.702 € em 2016, enquanto que em termos de 
receitas próprias as mesmas passaram de 1.570,000 € para 1.644.000 €. 
 
Adiantou que, para uma autarquia cujo ponto principal é manter o nível dos diferentes serviços 
prestados aos munícipes, nomeadamente o fornecimento de água, a recolha dos resíduos, o 
funcionamento das piscinas, da biblioteca, das escolas, dos apoios ao movimento associativo, é 
óbvio que perante uma receita que tem uma quebra com este significado, o investimento teria 
que diminuir, frisando que é esta a realidade, isto, não caindo na tentação de gastar mais do que 
se recebe. 
 
Afirmou que era ponto assente que as contas são para cumprir e que o valor da dívida deve 
servir de barómetro à boa gestão que está a ser feita nesta Autarquia, e que quando houver o 
entendimento na contratação de algum empréstimo, o mesmo será contratado, mas nunca ficar a 
dever à “praça”. 
 
Posto isto, disponibilizou-se para prestar algum esclarecimento que lhe fosse colocado. 
 
Assim, procedeu a 1ª. Secretária à abertura da discussão à Assembleia Municipal, tendo 
solicitado a palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre. 
 
Dada a palavra ao Sr. Vogal, lamentou o mesmo a ausência da Srª. Presidente da Assembleia, 
por motivos de saúde de familiar, saudou o público presente e manifestou o seu agrado quanto à 
forma de apresentação dos documentos que permitem uma boa análise das contas. 
 
Quanto ao “discurso” proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, afirmou que concordava com o 
mesmo quase na sua totalidade, nomeadamente, quando o mesmo referiu que uma Câmara 
Municipal não é para dar lucro mas sim prestar serviços aos cidadãos, no sentido de lhes dar 
uma boa qualidade de vida. 
 
Afirmou contudo que não concorda que se trate de uma boa gestão, uma vez que, em sua 
opinião, pelo terceiro ano consecutivo, apresenta resultados líquidos negativos, que ascendem a 
mais de um milhão e meio de euros, o que não se verifica em qualquer autarquia vizinha. 
 
Reparou que a componente da derrama era importante, mas a redução do seu valor era 
previsível em anos consecutivos, e, como é referido na introdução da apresentação dos 
documentos de gerência, o Sr. Presidente da Câmara reconhece que o valor da receita pouco 
mais assegura o funcionamento da Autarquia e que houve ausência de investimentos, 
nomeadamente, em obras de vulto e fundamentais e, em sua opinião, por muita volta que se 
queira dar, os números não enganam. 
 
Referiu-se depois o mesmo Vogal à execução do Plano Plurianual de Investimentos que foi 
49,6% o que, em sua opinião, é muito fraca, e que, conforme pode constar-se num dos rácios 
dos documentos técnicos, o investimento municipal, por cada habitante do concelho, caiu de 
220,29 € em 2015 para 108,89 € em 2016. 
 
Reportou-se depois ao que sempre lê nestes documentos que é a atribuição das 
responsabilidades destes resultados, em que é sempre o governo um dos responsáveis, apesar 
de verificar que neste último não seja tanto, como o atraso dos fundos comunitários do Programa 
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Portugal 2020, que é verdade, conforme se pode constatar igualmente nas Autarquias vizinhas, 
não deixando, no entanto, em sua opinião, de ser um contrassenso haver quem defenda a saída 
de Portugal da União Europeia e queixar-se dos atrasos no mesmo programa comunitário, daí 
questionar onde se iria buscar essas verbas para investimentos se se verificasse essa saída. 
Questionou assim o Sr. Vogal Filipe Mestre se, para além dos responsáveis habituais, a gestão 
da CDU em Castro Verde não tem responsabilidade neste desempenho económico na Câmara 
Municipal, uma vez que, em sua opinião, se não é péssimo fica muito próximo desse grau. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, começou o mesmo por afirmar que, felizmente, o 
Sr. Vogal Filipe Mestre não repetiu a conclusão que o seu correligionário, Vereador da Câmara 
Municipal, tirou com a apreciação deste Relatório e Contas, obtendo os resultados negativos 
somando os últimos três anos e concluiu que a Câmara, naquele período, havia tido um 
resultado negativo de menos de cerca de 1.555,000 €., e, como primeira questão, lembrou o Sr. 
Presidente que os resultados líquidos não se acumulam neste tipo de contabilidade. 
 
Quanto à segunda conclusão do mesmo Vereador, e citando o mesmo, o Sr. Presidente disse 
que: “…é muito mau e reflete a má gestão da maioria da CDU que, objetivamente, não consegue 
administrar a autarquia com eficiência: gasta mais do que aquilo que recebe!”, e, afirmando que 
o Vogal Filipe Mestre não disse isso, daí concluir que houve uma aprendizagem desde o que foi 
proferido na Câmara Municipal. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, pedindo desculpa pela interrupção, afirmou que pensava com a sua 
própria cabeça. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, afirmou que registou que houve uma ligeira alteração na 
argumentação, e quanto aos responsáveis serem os mesmos, e confirmou que efetivamente têm 
sido os sucessivos governos, nomeadamente os do Partido Socialista que nunca cumpriram a 
anterior lei das finanças locais. 
 
Adiantou que nestas contas não apresentou o “roubo” que foi praticado durante os últimos 15 
anos, em termos da aplicação da lei das finanças locais vigente, e que no caso concreto, em 
relação às do ano de 2014, ultrapassavam os quatro milhões de euros, sem que fosse alegado o 
período de crise, mas sim claramente o não respeitar a lei vigente pelos governos do Partido 
Socialista, relativamente à participação das autarquias nos impostos do Estado. 
 
Lembrou que depois veio o período do “governo dos Passos Coelho” onde, para além do não 
cumprimento da lei, foi a “amputação” séria, por motivos vários, de um conjunto muito 
significativo de verbas, também na participação nos impostos do Estado por parte das 
autarquias, e concluiu que tinha muita pena se não gostavam que se lembrasse isso, mas era de 
facto uma verdade histórica perfeitamente comprovada. 
 
Relativamente aos comentários que fez na introdução destes documentos, lembrou que, 
independentemente das promessas e expectativas criadas na sequência das últimas eleições 
legislativas, a reposição e a melhoria da lei das finanças locais criada pelo “governo Passos 
Coelho” não foram efetuadas, tendo ficado aquém dessas expetativas, apesar de reconhecer 
que nas verbas do FEF houve ligeiros aumentos, mas pouco significativos, representando uma 
verba de cerca de 100.000 € de 2015 para 2016, isto da responsabilidade do atual governo. 
 
Quanta à argumentação do Sr. Vogal Filipe Mestre ao achar estranho uma coligação que exige a 
saída do euro, lembrou o Sr. Presidente que a saída da União Europeia não foi posta, mas sim a 
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necessidade de alterar os paradigmas que presidem neste momento à União Europeia é um 
facto. 
 
Referiu o Sr. Presidente que há essa exigência mas nada disso é contraditório com a análise de 
que o Quadro Comunitário de Apoio “Portugal 2020, que deveria ter tido o seu início em 2014, e 
que nesta data, ainda tem, relativamente às autarquias locais, uma execução muito próxima do 
zero. 
 
Lembrou que o Quadro Comunitário de Apoio está negociado com o Estado Português e até à 
eventual saída de Portugal da União Europeia, ou da moeda única, deve ser executado, o que 
não se verifica em termos práticos num retorno financeiro para as autarquias locais. 
 
Quanto ao afirmado sobre a receita, o Sr. Presidente considerou que o mesmo foi de uma forma 
pejorativa, igualmente como citado na declaração de voto do Sr. Vereador António José de Brito, 
(o Presidente da Câmara reconhece que a receita pouco mais assegura do que o funcionamento 
da Câmara), e, por isso, lembrou que o mesmo não se cinge a “meia dúzia de funcionários e à 
limpeza do edifício” mas sim, corresponde a um conjunto de encargos com a necessidade de 
assegurar todos os serviços básicos, conforme já referiu nesta sessão, e que não é tão pouco 
quanto isso. 
 
Afirmou, por isso, o Sr. Presidente, que a opção política da CDU não foi fazer obras mas sim 
assegurar, em primeiro lugar, a prestação dos serviços e que não está arrependida de o ter feito, 
embora, apesar disso, tenha sido realizada alguma obra, embora não tanta quanto a que 
gostava. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que, quando houve a necessidade de recorrer ao crédito, a gestão da 
CDU foi criticada, e relembrou que a dívida de médio e longo prazo, desta Câmara Municipal, 
reduziu significativamente, sendo de 3.128.000 € em 2013 e passando para 1.752.000 € em 
2016, enquanto que a dívida corrente, em igual período, passou de 946,000 € para 527,000 €, 
contrariamente ao que a bancada do Partido Socialista chegou a afirmar  que a Câmara 
Municipal estava a endividar-se. 
 
Frisou o Sr. Presidente que a situação financeira do Município da responsabilidade da CDU, que 
a assume plenamente, foi de definir e de concretizar as suas opções estratégicas e tentar 
preparar condições para fazer obra, estando, neste momento, adjudicados cerca de 3.000.000 € 
em obras, como é do conhecimento público. 
 
Adiantou que a Câmara Municipal tem uma carteira de projetos e, agora que são conhecidos os 
mecanismos de aprovação do Quadro Comunitário “Portugal 2020”, poderão conduzir a 
investimentos que ascende aos 3.000.000 €, e daí perguntar a quem acusa de má gestão onde é 
que vamos buscar a receita. Lembrou, contudo, que há várias soluções, como por exemplo: 
aumentar o preço do consumo de água, que não lhe parece tendo em conta a critica que houve 
aquando se efetuaram os ajustes obrigatórios; aumentar os parquímetros na via pública, também 
não seria opção e as criticas seriam muitas; obrigar os pais das crianças a pagar o 
prolongamento do horário escolar,  seria uma opção “copiando” o que muitas autarquias vizinhas 
fazem; ou acabar com o cartão social e os respetivos apoios na aquisição de medicamentos. 
 
Interveio a seguir o Sr. 2º. Secretário João Branco que, a propósito da afirmação do Sr. Vogal 
Filipe Mestre sobre a existência de uma coligação que defende a saída de Portugal do euro e da 
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Comunidade Europeia, lembrou que neste momento o Estado Português não é recetor de verbas 
da Comunidade Europeia mas sim “pagante” em mais cerca de 20% do que recebemos. 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre questionando qual é concretamente a Lei das 
Finanças Locais que habitualmente é referida nesta Assembleia, sendo que sabe que a atual é a 
Lei nº.75/2013, já com oito alterações. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que a lei que o Sr. Vogal Filipe Mestre se refere não é a Lei 
das Finanças Locais, mas sim a que “Estabelece o regime jurídico das autarquias locais …” e 
que a efetiva “Lei das Finanças Locais” tratava exclusivamente das participação das autarquias 
nos impostos do Estado, enquanto que a referida pelo Sr. Vogal apresenta um panorama muito 
vasto, em termos de atribuições e competências, tendo apenas um pequeno capítulo relacionado 
com as finanças locais. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que o que estava em causa não eram as pequenas alterações de 
pormenor, mas sim as de fundo e que são as relacionadas com a definição da percentagem 
dessa participação que as autarquias, no seu conjunto e na sua forma, têm no Orçamento de 
Estado. 
 
Permanecendo alguma dúvida sobre qual a lei de bases que efetivamente define o regime 
financeiro das autarquias locais, o Sr. Chefe de Divisão de Administração e Finanças, Dr. Alberto 
Horta, presente nesta sessão, informou que se trata da Lei nº.73/2013, de 3 de Maio, e que a 
anterior era a Lei nº.2/2007, de 15 de Janeiro, sendo que a primeira remonta ao ano de 1979, 
ficando assim esclarecidas as dúvidas suscitadas. 
 
Afirmou depois o Sr. Presidente que o “roubo”, em termos de percentagem da participação das 
Autarquias no Orçamento de Estado, foi na aplicação da Lei nº.2/2007, uma vez que a partir da 
aplicação da Lei de 2013, conforme já havia referido, é incorreto utilizar a palavra “roubo” uma 
vez que a própria lei interiorizou e “legalizou o roubo”. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que estava esclarecido nesta questão, e 
quanto ao Quadro Comunitário de Apoio lembrou que o mesmo trouxe o falado “peru do Natal” 
com a disponibilização de verbas e que deu origem a alguns dos investimentos que vão fazer-se 
este ano. 
 
Perguntou ainda o mesmo Vogal se o resultado negativo do ano findo era considerado um bom 
desempenho. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que era um resultado como outro qualquer, que não o 
preocupava e que estava perfeitamente à vontade, como resultado líquido do exercício. 
 
Deu ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre a resposta ao Sr. Secretário João Branco, quanto ao 
pagamento por parte do Estado Português à União Europeia ser mais do que recebe, afirmando 
que esse foi o argumento utilizado pelos defensores e vencedores do “brexit”, e daí ser de 
opinião “que os partidos que defendem essa opção estão no bom caminho e seguem 
exatamente a mesma linha de pensamento que é dar a volta aos números e que obviamente 
ninguém acredita nisso”. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos, a propósito do afirmado pelo Sr. Vogal Filipe Mestre 
de que os números não enganam, lembrou que de facto os números são o que são e não 
enganam, mas, no entanto, podem ser apresentados e vistos de maneiras diferentes, são aquilo 
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que queremos fazer deles, e deu como exemplo a descida do défice para 2%, que foi 
conseguido através do OE de 2016, em que para uns é uma vitória para outros não é, mas sim, 
uma “aldrabice” conseguida à custa de receitas e medidas extraordinárias, ou seja, perante o 
mesmo resultado, o PS apresenta-o como sendo uma vitória orçamental levada a cabo pelo seu 
governo enquanto que para a oposição o mesmo foi obtido através de manobras orçamentais 
mal explicadas. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre frisando o facto de que o resultado foi de 2%.  
 
Não havendo mais intervenções submeteu a Srª. 1ª. Secretária à votação da Assembleia o 
Relatório e Conta de Gerência, relativos ao exercício de 2016, tendo o mesmo sido aprovado por 
maioria, com quatro abstenções dos Vogais do Partido Socialista, uma do Vogal do Partido 
Social Democrata e com os doze votos favoráveis dos Vogais da Coligação Democrática 
Unitária. 
 
2º. - Apreciação e votação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 
        - 2017: 
 
Colocou a Srª. 1ª. Secretária à apreciação da Assembleia a proposta da 1ª. Revisão ao 
Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, aprovada por maioria, com uma abstenção, em 
reunião ordinária realizada no dia 18 do corrente mês, conforme proposta apresentada pelo Sr. 
Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve, e de cujos documentos foram enviadas 
fotocópias previamente a todos os Vogais. 
 
“Considerando a necessidade de se fazer uma revisão aos documentos previsionais do ano de 
2017, para introdução do saldo da gerência de 2016 e que esta implica o reforço de algumas 
rubricas da parte da despesa. 
 
Considerando que tal situação nos obriga a que formalmente precisemos de autorização do 
Órgão Executivo, cf dispõe o artº 33º/1 al. d) da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Formalmente proponho que a Câmara Municipal, de acordo com o preceito legislativo, aprove na 
próxima reunião, a revisão nº.1 dos documentos previsionais de 2017 (Orçamento e Gop’s) e 
que posteriormente a submeta à Assembleia Municipal para aprovação deste órgão.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente, confirmou o mesmo que esta primeira revisão ao orçamento é 
a habitual e destina-se essencialmente à integração do saldo que transitou do ano de 2016 no 
orçamento do corrente ano. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, submeteu a Srª. 1ª. Secretária à votação da 
Assembleia a proposta da 1ª. revisão a efetuar ao Orçamento do ano em curso, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com quatro abstenções dos Vogais do Partido Socialista, uma do 
Vogal do Partido Social Democrata e com os doze votos favoráveis dos Vogais da Coligação 
Democrática Unitária. 
 
3º - Apreciação do Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2015: 
 
Apreciou a Assembleia e tomou o devido conhecimento do Inventário e Cadastro Patrimonial do 
ano de 2016, na sequência da seguinte proposta apresentada pelo executivo municipal, 
aprovada na sua reunião realizada no dia 18 de abril corrente: 
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 “Considerando que a Câmara Municipal tem de aprovar de acordo com o disposto no artº. 33º/1-i, 
do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, o Inventário de todos os bens, direitos e 
obrigações patrimoniais do Município e respetiva avaliação, referente ao ano de 2016, elaborado 
de acordo com o ponto 2.8.1. – Inventário, do anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, adiante (POCAL), 
cujos documentos juntamos. 
 
Considerando que devem os mesmos ser submetidos para apreciação da Assembleia Municipal, 
na sessão que se realiza no mês de Abril, nos termos do disposto nos artigos 25.º/2-I) e 27º./2, do 
Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Assim, face ao disposto, proponho a sua aprovação e posterior envio para apreciação da 
Assembleia Municipal.” 
 
4º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
        Municipal: 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e 
documento anexo, enviados para efeitos da apreciação da Assembleia Municipal, reportada ao 
período de 16 de Fevereiro a 13 de Abril corrente. 
 
5º. - Outros assuntos de interesse: 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio em primeiro lugar, o Sr. Vogal e Presidente 
da Junta de Freguesia de Entradas, António José Jerónimo, alertando, mais uma vez, para a 
falta de segurança que se verifica na vila de Entradas, em que, nos últimos tempos, verificaram-  
-se situações de vandalismos, que, ao nível do património público, foi a destruição de espelhos 
de visibilidade do trânsito e de candeeiros da iluminação pública, e em termos do privado foi o 
assalto e destruição de duas viaturas. 
 
Opinou, por isso, o mesmo Vogal que perante esta constatação era oportuno que a Junta de 
Freguesia, a Câmara Municipal e mesmo a Assembleia Municipal reunissem esforços no sentido 
de colocar, seriamente, o assunto às autoridades policiais. 
 
Em seguida, o mesmo Vogal alertou para o problema que constata na mesma freguesia com o 
aumento de indivíduos de etnia cigana, resultante da agregação com famílias que já têm 
residência em Entradas, acampando nas imediações da Estação de Tratamento de Águas, onde, 
mais uma vez, têm efetuado diversas destruições, e que apesar de ter alertado as autoridades 
locais as mesmas permitiram a sua estadia. 
 
Alertou igualmente o mesmo Vogal para o facto destas famílias de etnia cigana abordaram as 
pessoas, principalmente as mais idosas, para que lhes facultem a sua morada postal no sentido 
de através da mesma puderem receber os diferentes benefícios da segurança social, o que leva 
as pessoas, com medo do que lhes possa acontecer, a acabar por anuir a essa pressão. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre que voltou a alertar para as imundices e vandalismos 
praticados no recinto das escolas de Entradas, em que, por vezes, são as próprias crianças que 
deparam com essas situações constrangedoras, pelo que, sugeriu que devem ser tomadas 
medidas para evitar tais situações. 
 
Usou da palavra a seguir o Sr. Vogal Carlos Ramos opinando que, independentemente da etnia, 
ninguém está acima da lei, pelo que do ponto de vista cívico os mesmos devem pautar pelo 
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cumprimento das regras do bem-estar público, e que, em caso contrário, deve haver uma 
campanha de sensibilização junto da população no sentido de que a mesma não deve ter receio 
de nada e denunciar as situações aqui referidas, no sentido de acabar com estas chantagens, 
que “vêm de gente que não respeita nada  nem ninguém, vivem à margem da lei e que apenas 
exigem direitos, sem contribuir nada para isso.” 
 
Interveio depois o Sr. 2º. Secretário da Mesa, sugerindo que se efetuassem diligências junto da 
GNR no sentido da mesma reforçar o policiamento. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Rui Matos criticando o passeio de cães com trela e por vezes 
sem trela, alguns de raça perigosa, nomeadamente nos jardins das imediações das Piscinas 
Municipais, conspurcando esses espaços, sem que as forças de segurança intervenham, como 
já presenciou, e daí sugerir uma sensibilização junto da GNR para chamar a atenção e acabar 
com tais posturas. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho que, perante o Regulamento Municipal sobre a 
detenção e circulação de cães na via pública, questionou se a Câmara tem a função de 
fiscalização ou se são apenas as autoridades policiais que a têm. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que o dever de fiscalização é generalizado a todos os 
cidadãos, participando às forças de segurança ou à Câmara Municipal qualquer ocorrência que 
ache menos própria. 
 
6º. - Período reservado à intervenção do público: 
Interveio o cidadão Manuel Jacinto Batista Tomé, afirmando, a propósito da gestão financeira da 
Câmara Municipal, que está a ser feito um bom trabalho, que o desempenho camarário está de 
boa saúde e que se recomenda. 
 
Referiu-se ainda o mesmo cidadão quanto ao custo do consumo de água domiciliária, 
considerado por algumas pessoas muito elevado, informando que tem uma pequena habitação 
de verão, que utiliza “meia dúzia” de vezes por ano, em Vila Real de Santo António, e paga de 
consumo de água mais de vinte euros por mês, enquanto que na casa que aqui habita, dia-a-dia, 
esse pagamento varia entre os dez e os doze euros. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 1ª. 
Secretária, 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 Srª. 1ª. Secretária 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. 
 
 
 
 
 
 


