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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 JUNHO DE 2017. 
 
 
Nº.3/2017 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina da 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, Alexandra Isabel Bravo Nunes 
Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia de São Marcos 
da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de 
reunir em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Maria da Luz Mateus Pereira e António José Silvestre 
Jerónimo. 
 
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. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, propondo uma alteração à ordem de trabalhos enviada com a convocatória desta 
sessão, de forma a incluir um novo ponto para apreciação e votação da “Prestação de Contas 
Consolidadas relativas ao exercício de 2016”, conforme documentação enviada 
atempadamente a todos os Vogais, dada a urgência que o mesmo assunto exige. 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, verificou-se o consenso unânime dos Vogais 
sobre a inclusão do ponto proposto pela Srª. Presidente na ordem de trabalhos, pelo que a 
mesma passa a ser a seguinte: 
 

Período antes da ordem do dia 
 

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

Ordem do dia 
 
1º. Informação relativa à classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera da UNESCO. 
 
2º. Prestação de Contas Consolidadas relativas ao exercício de 2016. 
 
3º. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
4º. Outros assuntos de interesse. 
 
5º. Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia da ata da sessão anterior, dispensou a Srª. 
Presidente a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação e não se verificando qualquer 
alteração, submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
Não participou na votação a Srª. Presidente da Assembleia por não ter estado presente na 
sessão em causa. 

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

• “E-mail” do Grupo Parlamentar os Verdes dando conhecimento da pergunta que dirigiu 
ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas sobre as obras no IP2, no concelho 
de Castro Verde. 

• “E-mails” da Direção da AEDRL – Associação de Estudos de Direito Regional e Local, 
acerca de um questionário sobre a organização, funcionamento e atividade das 
assembleias municipais; e propondo a assinatura da Revista das Assembleias 
Municipais. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentaram os eleitos da CDU a seguinte proposta 
de voto de congratulação, subscrita pelos Vogais Alexandra Batista, Maria João Silva e Ana 
Luísa Fatana, sobre a classificação do concelho de Castro Verde como Reserva Mundial da 
Biosfera da Unesco. 
 
“Voto de congratulação- Classificação do Concelho de Castro Verde como Reserva 
Mundial da Biosfera 
 
No passado dia 14 de junho, o Conselho Internacional do Programa MaB (Man & the Biosphere) 
da UNESCO decidiu atribuir ao concelho de Castro Verde a distinção de Reserva Mundial da 
Biosfera.  
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Esta classificação resulta do trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, a Associação de Agricultores do Campo Branco e a Liga para a Proteção da 
Natureza e da candidatura apresentada pelas mesmas entidades que teve por base, como 
afirmou a Câmara Municipal, “um ecossistema humanizado de alto valor natural, fruto de um 
trabalho contínuo de há várias décadas".  
 
O concelho de Castro Verde é o 11º local com esta classificação em Portugal e o primeiro a sul 
do Tejo. Este reconhecimento internacional vem valorizar a importância da compatibilização de 
interesses nos territórios e evidencia a importância da ocupação dos territórios, também como 
elemento de salvaguarda da biodiversidade.  
 
O trabalho, que culminou neste reconhecimento da UNESCO, começou a ser desenvolvido a 
partir da resistência à plantação massiva de eucaliptos que se pretendia instalar na estepe 
cerealífera deste concelho e do apoio ao desenvolvimento de práticas agrícolas compatíveis com 
a preservação de recursos naturais com especial relevância para a biodiversidade.  
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Castro Verde propõem um Voto de 
Congratulação com esta decisão e saúdam o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, a Associação de Agricultores do Campo Branco e a Liga para a Proteção da 
Natureza e também as populações do concelho de Castro Verde. 
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Castro Verde.” 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia e não se verificando qualquer intervenção, foi 
a proposta de voto de congratulação submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com 
a abstenção do Sr. Vogal João Pedro Dias Aurélio, do Partido Socialista. 
 
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre fazendo um reparo 
ao que o Sr. Vogal João Branco afirmou, na última sessão desta Assembleia, acerca dos 
montantes que Portugal paga à União Europeia serem superiores aos que recebe da mesma e 
lembrou que, naquele momento, achou isso estranho mas, no entanto, não pode contrapor essa 
afirmação, e assim procurou posteriormente obter informação sobre esta matéria, tendo 
concluído que o afirmado pelo Vogal João Branco não corresponde à realidade, uma vez que 
Portugal ainda tem um saldo a seu favor de cerca de dois mil milhões de euros, nas diferentes 
fontes de receita provenientes da União Europeia. 
Afirmou contudo que o Vogal João Branco poderá ter alguma razão pelo facto de Portugal cada 
vez receber menos tendo em conta a entrada de outros países na União Europeia. 
 

Período reservado à intervenção do público 
 

Não se verificou a presença de público. 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Informação relativa à classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera da 
       UNESCO: 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, começou o mesmo por lembrar que esta 
candidatura foi promovida, em parceria, pela Câmara Municipal, pela Associação dos 
Agricultores do Campo Branco e pela Liga para a Proteção da Natureza e aprovada no passado 
dia 14, tendo-se realizado no dia 21 do corrente mês uma sessão evocativa da aprovação desta 
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classificação, promovida conjuntamente pelas referidas entidades parceiras e no sentido de 
partilhá-la com a população do concelho. 
 
Adiantou que na sequência deste processo recebeu a Comissão Promotora algumas felicitações, 
nomeadamente da Comissão Nacional da UNESCO, que esteve representada na sessão 
evocativa, bem como teve conhecimento, através da comunicação social, que os Grupos 
Parlamentares dos “Verdes”, do PCP, do CDS/PP, do PS e do PSD apresentaram votos de 
congratulação na Assembleia da República. 
 
Destacou igualmente, as felicitações da candidatura do PS de Castro Verde às próximas 
eleições autárquicas, do Partido Ecologista “Os Verdes”, da Comissão Concelhia da CDU de 
Castro Verde, da Casa do Alentejo, da CIMBAL, assim como de um conjunto de individualidades 
a título pessoal. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que a aprovação da candidatura representa apenas uma etapa que, 
em sua opinião, fundamentalmente, é o reconhecimento de um trabalho, ao longo de mais de 
vinte anos, das três entidades que a apresentaram e que está consubstanciado nas “ Jornadas 
Ambientais de Castro Verde” que em determinado tempo se realizaram com uma periodicidade 
de dois ou de três em três anos, fóruns esses que permitiram estreitar relações entre entidades, 
assim como ponderar e decidir positivamente no sentido da apresentação da candidatura de 
uma forma muito participada e com a preocupação da auscultação dos mais variados setores da 
população castrense, das entidades académicas e cientificas versadas nesta matéria e das 
instituições, assim como de entidades públicas com responsabilidade no território mais alargado 
e onde Castro Verde se insere. 
 
Adiantou que uma das particularidades desta candidatura ou mesmo originalidade, em relação 
às outras reservas portuguesas, foi o facto de ter sido promovida por três entidades que não são 
Estado, isto é, não tem por trás qualquer Instituto ou Governo Regional, surgindo apenas o 
Estado, através do Ministério do Ambiente, que sancionou e a interiorizou e que, por isso, a 
apresentou na UNESCO. 
 
Lembrou o Sr. Presidente da Câmara que outra originalidade e especificidade desta candidatura 
é o facto de abranger a totalidade de um concelho, e o mesmo território estar, em grande parte, 
classificado como Rede Natura 2000 e como Zona de Proteção Especial (ZPE), em que no seu 
interior tem coisas tão diversas, como a estepe cerealífera, um pouco de montado e a maior 
mina de cobre em laboração na Europa. 
 
Referiu que neste território está consubstanciado um dos princípios da UNESCO, 
nomeadamente em que as reservas não são espaços virgens apenas para defender 
determinadas espécies botânicas ou faunísticas, mas sim, para proteger e desenvolver, de forma 
sustentada, um território onde coabita o homem, com atividades económicas de diversa 
natureza, com algumas limitações, a fauna, a flora e todo um património de identidade cultural 
que é fundamental para definir esta própria reserva. 
 
Lembrou que há que continuar a desenvolver este conceito de reserva e que a candidatura tem 
uma estrutura muito simples de gestão, constituída pelas três entidades, e que há um plano de 
ação para implementar, a cumprir por um período de 10 anos, sujeito à decisão dos seus 
promotores, em função das características e da conjuntura própria de cada um. 
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Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre dando os parabéns à Câmara 
Municipal pelo papel importante que desempenhou nesta parceria, assim como às restantes 
entidades parceiras, pelo êxito da candidatura. 
 
Adiantou que da leitura que fez do dossier da candidatura verificou quais são as potencialidades 
da biosfera e tal como o Sr. Presidente da Câmara referiu há um plano de ação a cumprir, sob 
pena do concelho perder tal designação, portanto, em sua opinião, cabe a todos, quer os que 
estão em funções quer os que venham a seguir receber esta “herança” e decidir sobre a 
preservação e o futuro desta Reserva da Biosfera, cumprindo este mesmo plano de ação e os 
sucessivos que surjam, tendo em conta que tudo está a ser monitorizado permanentemente, 
fazendo, por isso, votos para que haja uma dinamização na sensibilização das pessoas para o 
valor que esta biosfera representa para o concelho, no sentido de a preservar e continuar. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho questionando quais as linhas gerais previstas 
no plano de ação a que o Sr. Presidente da Câmara se referiu. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que o mesmo plano de ação está enquadrado na 
respetiva candidatura, pelo que o Sr. Vogal devia consultá-lo. Adiantou, no entanto, que a 
Comissão Promotora está a preparar um conjunto de iniciativas no sentido de voltar a reunir com 
todas as forças vivas do concelho e delinear, dentro dos grandes eixos do plano de ação, quais 
as tarefas prioritárias, nomeadamente uma que, em seu entender, apesar desta candidatura ter 
sido muito participada, ainda se constata uma grande ausência e falta de conhecimento do que 
representa efetivamente a chancela de uma reserva da biosfera,  dai haver a necessidade de 
esclarecer e sensibilizar a grande maioria dos castrenses sobre o que é a reserva de biosfera e 
sobretudo o que a mesma pode potenciar nas mais variadas áreas. 
 
Afirmou também o Sr. Presidente que é preciso definir a regulamentação que vai permitir a 
concessão e utilização da chancela da biosfera, para além das três entidades promotoras da 
candidatura. 
 
2º. - Prestação de Contas Consolidadas relativas ao exercício de 2016: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia os documentos relativos à Prestação 
de Contas Consolidadas referentes ao exercício do ano de 2016, enviados pelo executivo 
municipal, conforme proposta que a seguir se transcreve, aprovados na sua reunião realizada no 
dia 21 de Junho corrente: 
 
“Considerando que a partir da publicação da nova lei que estabeleceu o regime financeiro das 
autarquias locais, Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, adiante designada de RFAL, os municípios 
passaram a ter de apresentar para além da prestação das suas contas individuais, as contas 
consolidadas com as entidades detidas ou participadas, p.f. do artigo 75º/1 da mencionada lei; 
 
Considerando que o diploma entrou em vigor em 1 de janeiro de 2014, encontrando-se nesta 
data decorrido o ano económico de 2016, determinou o legislador que os documentos de 
prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelo órgão executivo de modo a 
ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal durante a reunião ordinária do mês de 
junho do ano seguinte àquele a que respeitam, cf. determina o art.º 76º/2 do mencionado 
diploma, altura em que as entidades privadas já têm encerrado as suas contas relativas ao ano 
transato; 
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Considerando que o Município de Castro Verde detém participações em duas empresas do setor 
empresarial local: RESIALENTEJO e ESDIME; 
 
Considerando que as participações detidas nestas entidades atrás mencionadas são 
minoritárias, logo temos de apresentar o Balanço consolidado através do método da equivalência 
patrimonial; 
 
Considerando a Certificação das Contas apresentadas pelo nosso Revisor Oficial de Contas; 
 
Assim face ao exposto, e no uso da competência que me confere o art.º 35º/1-o), do Anexo I à 
Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, ou seja estabelecer os assuntos que fazem parte da ordem 
do dia, submeto mais este, com a Consolidação das Contas relativas ao ano de 2016 para 
aprovação da Câmara Municipal, e posteriormente que sejam remetidas para apreciação do 
Órgão deliberativo do Município.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo pediu desculpa pelo facto do documento 
ter sido entregue um pouco “em cima da hora”, da mesma forma como se verificou na reunião do 
executivo, devido à recente aprovação das contas por parte da RESIALENTEJO, onde a 
Autarquia tem participação, e que a urgência da apreciação e votação destes documentos 
resulta do prazo limite ser até 30 de Junho corrente. 
 
Sobre o conteúdo dos documentos relativos à prestação de contas consolidadas, o Sr. 
Presidente informou que não tinha qualquer informação adicional a dar. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, colocou a Srª. Presidente à votação a 
Prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício de 2016, tendo a mesma sido 
aprovada, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vogais Filipe Manuel Patrício Mestre, João 
Pedro Dias Aurélio, Ana Sofia Guerreiro Coelho e Vanda Isabel Camacho Guerreiro, do Partido 
Socialista e do Sr. Vogal Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá Góis, do Partido Social 
Democrata. 
 
3º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
       municipal: 
 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita prestada pelo Sr. Presidente da 
Câmara relativa ao período de 14 de Abril a 21 de Junho do ano corrente. 
 
4º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre alertando para a 
falta de lavagem/desinfeção de contentores de recolha de lixo instalados nas imediações da sua 
residência, (situada na Rua da Esteva, em Castro Verde), situação para a qual foi alertado, 
através de queixas feitas pelos seus vizinhos relativamente ao mau cheiro dos mesmos 
contentores.  
 
Respondendo à questão colocada, o Sr. Vereador António João Colaço informou que a lavagem 
e desinfeção dos contentores está atualmente prejudicada por avaria no respetivo equipamento, 
mas que a sua resolução está para breve, sendo posteriormente retomado o referido serviço. 
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O Sr. Presidente da Câmara lembrou que a falta de civismo no devido acondicionamento do lixo 
nos contentores, por parte de alguns utilizadores, leva a que a sujidade se espalhe e se 
acumule, havendo assim a necessidade de uma limpeza mais frequente. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que para além da falta desse civismo, também constatou que 
em determinado dia, coincidente com os diversos festejos que houve nesta vila, inúmeros 
contentores do lixo foram derrubados e outros retirados dos seus lugares, na zona da sua 
residência, em que os próprios trabalhadores do serviço de limpeza se manifestavam indignados 
perante tanta “selvajaria”, talvez praticada por determinada juventude a titulo de brincadeira. 
 
Colocou depois o mesmo Vogal uma questão pessoal relacionada com os números de policia da 
Rua da Esteva, em que na sua numeração há uma duplicação do nº. 1, sendo um da sua 
habitação e o outro de um vizinho, o que provoca com frequência a troca de correspondência 
entre ambas as caixas de correio, daí ter que haver uma destroca, afirmando contudo que até 
este momento, não tem havido problemas de maior, pelo facto de serem vizinhos conhecidos. 
 
Alertou contudo que tal situação pode prejudica-lo ou mesmo ao seu vizinho, e lembrou que 
recentemente foi notificado para fazer determinado pagamento na Repartição de Finanças, em 
que a mesma notificação chegou-lhe às mãos praticamente em cima do prazo, não sabendo 
concretamente se foi por atraso do serviço postal ou se foi originado pela duplicação dos 
números de policia, resultante da ampliação da mesma rua para sul. 
 
Solicitou assim o Vogal Filipe Mestre que fosse corrigida a situação, uma vez que não sente que 
tenha que ser ele a corrigir uma questão que lhe foi imposta, pedindo contudo desculpas por 
estar a colocar nesta Assembleia uma questão pessoal. 
 
Interveio depois o Sr. Vereador António João Colaço que, a propósito do vandalismo aqui falado, 
informou que praticamente todos os dias há contentores derrubados na via pública, sinais e 
espelhos convexos de trânsito partidos ou rodados e mesas de madeira desmontadas, isto 
levado a cabo por determinados jovens “que parecem não ter pai nem mãe.” 
 
Usou da palavra a seguir o 2º Secretário, Sr. João Branco, que, perante a participação, em cerca 
de 37%, da Autarquia na ESDIME, questionou o executivo sobre o trabalho desenvolvido pela 
mesma neste concelho, comparativamente ao valor da mesma participação,  daí solicitar que lhe 
fosse facultado o respetivo relatório de atividades do ano anterior ou o previsto para o ano 
corrente. 
 
Interveio em seguida a Srª. Vogal Vanda Camacho Guerreiro que, fazendo parte da Direção da 
ESDIME, informou que a Câmara Municipal de Castro Verde integra a Assembleia Geral da 
mesma instituição e que a documentação solicitada pelo 2º. Secretário está disponível no site da 
ESDIME  
 
O Sr. Presidente da Câmara, respondendo ao 2º. Secretário da Assembleia, informou que 
oportunamente lhe facultaria os elementos solicitados, contudo adiantou que este ano a ESDIME 
teve intervenção direta na apresentação da sessão conjunta do aviso do Programa “SI2E” e teve 
a participação no Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género. 
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4º. Período reservado à intervenção do público: 
 
Interveio o cidadão António Sebastião do Espirito Santo chamando à atenção “das entidades 
competentes” para o facto da Casa Mortuária de Castro Verde não ter um acesso para as 
pessoas com mobilidade reduzida, e daí alertar para a urgência de colmatar essa deficiência, no 
sentido de eliminar os diferentes níveis acentuados que se verificam no mesmo acesso. 

 
O Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével, José de Brito Silva Martins, registou o pedido e informou que o assunto já estava a ser 
estudado. 
 
O Sr. Vereador António João Fernandes Colaço, lembrou que a Casa Mortuária de Castro Verde 
é da responsabilidade da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével, contudo a Câmara Municipal estava a par da situação, daí já haver uma ideia para o 
problema ser solucionado. 
 
O Sr. António Sebastião do Espirito Santo afirmou que não o surpreendia essa resposta, uma 
vez que se trata de um problema que, apesar de o já ter colocado no mandato anterior à 
Presidente da Junta de Freguesia Dr.ª. Manuela Florêncio, não viu até à data qualquer desfecho. 
 
Lamentou o mesmo cidadão, o facto de o último Boletim “O Freguês”, da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, não ter expressado corretamente o historial da Sociedade Recreativa e 
Filarmónica 1º. de Janeiro, o que o levou a escrever à mesma Junta de Freguesia, para que tal 
fosse corrigido, mas, no entanto, tal não se verificou. 
 
O Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével, a propósito da publicação no “Freguês” afirmou que se trata de uma opinião do cidadão 
Espirito Santo e que o publicado foi com base em entrevistas feitas a diversos cidadãos  
 
O cidadão Espirito Santo lembrou que não se tratava de uma opinião, mas sim de factos “que 
ocorreram no seu tempo”, nomeadamente que foi o Sr. José Nobre da Torre Vã, quem 
disponibilizou o dinheiro para adquirir as instalações da Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º. 
de Janeiro. 

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 Srª. 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. 
 
 
 
 
 
 


