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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 
Nº.6/2017 
 
Aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, no Auditório do 
Fórum Municipal, em Castro Verde, compareceram: Ana Paula Gomes Baltazar, Presidente da 
Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e João Miguel 
Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, Maria Manuela 
Revés Florêncio, Leandro José de Almeida Gonçalves, Carlos Alberto Soares Ramos, Susana 
Paula Trindade Figueira, Diogo Gomes Pereira, Vanda Isabel Camacho Guerreiro, Ricardo Luís 
Torcato Matias Rodrigues, António José Silvestre Jerónimo, Rita Camacho Silvestre Nobre, Luís 
Micael Mira Salvador, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves e António José da Luz Paulino, 
Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, Ana 
Maria Carolina Guerreiro, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques 
Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, São Marcos da Ataboeira e de Santa 
Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão 
extraordinária. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal.  
 

ABERTURA: 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, pelas 21h25 m.  
 
Posto isto, a Sr. Presidente, em nome dos eleitos da Mesa, dirigiu uma saudação especial aos 
membros da Assembleia Municipal, tendo em conta que se abriu um novo ciclo neste mandato. 
 
Saudou igualmente o executivo municipal, os representantes das diversas instituições e 
associações, assim como o público presente. 
 
Deixou igualmente uma palavra de reconhecimento à Assembleia cessante, nomeadamente na 
respetiva Presidente, Srª. Dr.ª Maria Fernanda Espirito Santo, pelo trabalho desenvolvido em prol 
da causa pública, nos últimos longos anos. 
 
Referiu-se depois, a Srª. Presidente, à missão desta Assembleia no âmbito das competências 
que lhes estão atribuídas, em prol do interesse público, pretendendo responder assim aos 
assuntos que dizem respeito a todos os munícipes, cabendo-lhe a si, em conformidade com os 
respetivos normativos legais, desenvolver essa missão. 
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A seguir procedeu à leitura do edital que a tornou pública com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ordem do dia 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis (IMI), em 
2018, e do agravamento do IMI em prédios degradados (aplicação do art.º 12º do Código do 
IMI). 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2018. 
 
4º.- Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2018. 
 
5º. - Apreciação e votação do pedido de autorização para que o executivo executa obras em 
regime de administração direta até ao montante de 750.000 €. 
 
6º - Eleição dos Presidentes de Juntas de Freguesia para representação deste Órgão no 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 
7º - Eleição dos representantes na Assembleia Intermunicipal da CIMBAL. 
 
8º - Eleição de representante na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios. 
 
9º- Eleição de representante no Conselho Municipal de Educação. 
 

  10º - Eleição de representante no Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal. 
 

  11º. - Designação de elementos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 
 

  12º. - Constituição de uma comissão para revisão do Regimento da Assembleia Municipal.  
 

  13º - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente não se verificou qualquer intervenção. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de fixação das taxas municipais sobre imóveis 
        (IMI), em 2018, e do agravamento do IMI em prédios degradados (aplicação do art.º 
        12º do Código do IMI): 
 
Procedendo à sua leitura, submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte 
proposta, na sequência do pedido formulado pelo executivo municipal, conforme deliberação 
tomada na sua reunião realizada no dia 9 do corrente mês de Novembro:  
 
“Considerando o teor da informação registada sob o nº. 701, do Coordenador Técnico da 
Subunidade, Secção Financeira e Património, da Unidade Orgânica, Divisão de Administração e 
Finanças, datada de 19 de Outubro do corrente ano, sobre a taxa do IMI a aplicar para o ano de 
2018, no concelho de Castro Verde; 
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Considerando que nos termos do disposto no art.º 112º/5, conjugado com o nº.1 do mesmo 
artigo do Código do IMI, aprovado pelo Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 de novembro, as taxas a 
aplicar para os prédios urbanos podem variar entre 03/prct e 0,45/prct. 
 
Considerar a possibilidade de uma majoração em 30’/prct à taxa aplicável aos prédios urbanos 
degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não 
satisfaçam a sua função ou façam perigar a segurança das pessoas e bens. cf admite o nº.8 do 
mencionado artigo; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a este Órgão Executivo que, ao abrigo do disposto no 
mencionado artigo e números que a taxa a aplicar para o ano de 2018 seja de 0,3/prct, e 
submeta a presente decisão à Assembleia Municipal para que este órgão possa fixar a mesma, 
no uso da competência que lhe é conferida, segundo o disposto no art.º 25º/1-d) do anexo I à Lei 
nº.75/2013, de 12 de setembro, bem como a majoração da percentagem atrás indicada, decisão 
que também é da competência do mesmo órgão.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal António José Silvestre Jerónimo que iniciou a 
sua intervenção saudando todos os membros da Assembleia Municipal e ao público presente, 
manifestando assim o seu agrado pelo número expressivo existente nestes trabalhos.  
 
Em seguida, a propósito do que é apresentado nesta proposta, o mesmo Vogal opinou que o 
Partido Socialista perdeu, nesta data, a oportunidade de fazer jus àquilo que defendeu que foi a 
apresentação, em 2015, de uma proposta no sentido do executivo municipal criar uma taxa de 
IMI familiar, daí questionar o porquê do mesmo não aproveitar esta oportunidade para o fazer, 
aparentando assim ter mudado de opinião. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Filipe Manuel Patrício Mestre que iniciou igualmente a sua 
intervenção apresentando cumprimentos à Mesa da Assembleia, ao Sr. Presidente da Câmara e 
respetivos Vereadores, assim como a todos os Vogais, congratulando-se também pela presença 
do número de público, situação que não verificava em anteriores mandatos e que, em sua 
opinião, demonstra haver agora mais interesse por parte do mesmo. 
 
Quanto à questão da taxa de IMI familiar colocada pelo Sr. Vogal António Jerónimo, lembrou que 
a mesma nada tem a ver com a taxa em discussão, tratando-se sim de um outro processo que 
não foi ainda votado por parte do executivo municipal, sendo a proposta agora apresentada 
idêntica à do ano anterior e aprovada por unanimidade pelo executivo. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal António Jerónimo lembrando ao Sr. Vogal Filipe Mestre que a 
proposta que ele apresentou foi na reunião realizada no dia 29 de Setembro de 2015 quando 
foram apreciadas e votadas as taxas do IMI, isto no sentido da Assembleia apresentar à Câmara 
uma proposta alternativa.  
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre voltou a referir que se trata de duas coisas diferentes, e lembrou que o 
IMI familiar destina-se apenas a quem tem descendentes, quando a proposta que está em 
discussão refere-se a uma taxa geral que abrange todos os imóveis, não sabendo, contudo, os 
motivos por que não foi agora apresentada uma proposta quanto ao IMI familiar. 
 
A seguir, deu a Srª. Presidente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que iniciou a sua 
intervenção saudando a Mesa, os eleitos da Assembleia Municipal e o público presente, 
desejando que neste mandato o debate seja virtuoso em prol do nosso concelho, face à 
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presença tão significativa de público que, em sua opinião, é muito agradável poder contar com 
tantas pessoas, desejando que “dora à vante” venham a ser muitas mais, contrariando a escassa 
participação de público nas sessões das Assembleias em que participou como Vereador. 
 
Sobre a matéria em apreciação começou por afirmar que a proposta apresentada à Assembleia 
foi objeto de unanimidade na reunião do executivo municipal, sem qualquer tipo de divergência 
por parte dos eleitos da CDU e do PS, repetindo-se assim o consenso das decisões tomadas 
anteriormente. 
 
Quanto à questão levantada pelo Sr. Vogal António Jerónimo, sublinhou que de facto foi 
apresentada uma proposta pelo Partido Socialista, em 2015, mas que também era verdade que 
a CDU, que agora está interessada e aparentemente tão vivamente empenhada por essa 
decisão, opôs-se à mesma proposta, rejeitando-a. 
 
Interveio a seguir o 2º. Secretário da Mesa, Sr. João Miguel Benedito Branco, lembrando que a 
proposta referente ao IMI familiar nunca podia ter sido aprovada pela Assembleia, uma vez que a 
mesma tinha que partir da Câmara Municipal, órgão com competência para o efeito, e opinou 
que a questão colocada pelo Sr. Vogal António Jerónimo tinha apenas a ver sobre o porquê da 
não apresentação da proposta sobre o IMI familiar.  
 
Apreciado o assunto, colocou a Srª. Presidente à votação a proposta apresentada pelo executivo 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de lançamento da derrama sobre o IRC, em 2018: 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia, procedendo à sua leitura, a seguinte 
proposta, conforme pedido formulado pelo executivo municipal, na sequência da deliberação 
tomada na sua reunião realizada no dia 9 do corrente mês de Novembro:  
 
“Considerando o teor da informação registada sob nº. 700 do Coordenador Técnico da 
Subunidade, Secção Financeira e Património, da Unidade Orgânica, Divisão de Administração e 
Finanças, datada de 19 de Outubro do corrente ano, sobre o lançamento da derrama sobre o 
IRC das empresas para 2018 no concelho de Castro Verde; 
 
Considerando que nos termos do disposto no artigo 18º/1 e 4 da Lei nº.73/2013, de 3 de 
setembro, o Regime Financeiro das Autarquias Locais, proponho a este Órgão Executivo, que 
seja lançada sobre os resultados do exercício de 2017, uma derrama à taxa de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual 
ou superior a 150.000 €, e a criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios inferior a 
150.000 €. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a este Órgão, que ao abrigo do disposto no mencionado artigo 
submeta a presente decisão à Assembleia Municipal para que esta possa fixar a mesma, no uso 
da competência que lhe é conferida segundo o disposto no art.º 25º/1-d) do Anexo I à Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro.” 
 
Concedida a palavra aos Srs. Vogais, interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos cumprimentando os 
membros da Assembleia, da Mesa e do Executivo Municipal, neste novo ciclo de quatro anos, 
assim como o público presente nesta primeira sessão da Assembleia. 
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Quanto à matéria em discussão, afirmou que ia repetir-se quanto à ideia que tem sobre a 
mesma, e que não ia mudá-la, pois, em sua opinião, o pagamento de impostos é uma questão 
de dever cívico e daí entender que o que está em causa não é uma questão de valores a aplicar 
mas sim o que é um dever de todos, isto é, participar no conjunto da sociedade, e concluiu que 
nesse sentido não concorda com a aplicação de uma taxa de 0% sobre lucros tributáveis.  
Interveio a seguir o Sr. Vogal António José da Luz Paulino que, fazendo suas as palavras dos 
intervenientes antecessores, congratulou-se com o número de presenças do público, desejando 
que o mesmo se mantenha e que colaborem nos trabalhos desta Assembleia. 
 
Referindo-se ao proferido pelo Sr. Vogal Carlos Ramos, opinou que o proposto é uma forma de 
não tributar as pequenas empresas, muitas delas de cariz familiar, que laboram neste concelho e 
constituem postos de trabalho, e daí ser de opinião que há que valorizar as pessoas que estão 
dispostas a investir. 
 
Congratulou-se, assim, por se manter a proposta dos 0% ou, melhor dito, a isenção destas taxas 
às empresas com um volume de negócios inferiores a 150.000 €, mas, no entanto, lembrou que, 
em tempos, o Partido Socialista defendia esta taxa, enquanto a CDU era contra, mudando 
contudo de opinião a partir de determinado momento. 
 
Usou da palavra, em seguida, o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que o Sr. Vogal Carlos 
Ramos faz por vezes uma leitura das coisas de uma forma radical e, apesar de concordar com o 
mesmo quanto ao dever de pagar impostos, é de opinião que há situações excecionais que não 
devem pagar impostos face aos rendimentos que têm, quer pessoas singulares quer as 
empresas de cariz familiar. 
 
Deu depois a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para se pronunciar sobre as questões 
colocadas, tendo o mesmo afirmado que não tinha nada a acrescentar por se tratar de uma 
matéria pacífica e objetiva e que já havia sido feito o respetivo debate.  
 
Não havendo mais intervenções, submeteu a Srª. Presidente à votação a proposta de 
lançamento da derrama sobre o IRC, em 2018, apresentada pelo executivo municipal, tendo a 
mesma sido aprovada, por maioria, com o voto contra do Sr. Vogal Carlos Ramos e as 
abstenções dos Secretários da Mesa, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e João Miguel 
Benedito Branco. 
 
4º.- Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2018: 
 
Procedendo à sua leitura, submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte 
proposta, na sequência do pedido formulado pelo executivo municipal, de acordo com a 
deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 9 do corrente mês de Novembro:  
 
“Considerando o teor da informação registada sob o nº. 702, do Coordenador Técnico da 
Subunidade, Secção Financeira e Património, da Unidade Orgânica, Divisão de Administração e 
Finanças, datada de 19 de Outubro do corrente ano, sobre a participação variável no IRS para 
2018 dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Castro Verde; 
 
Considerando que nos termos do disposto no art.º 25º/1-c) da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro, 
Regime Financeiro das Autarquias Locais, a repartição de recursos públicos entre o Estado e os 
Municípios é de 5% do IRS, determinada nos termos do art.º 26º do mencionado Regime, 
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relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior calculada sobre a respetiva coleta 
liquida das deduções previstas no nº.1 do art.º 78º do Código do IRS; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a este Órgão, que ao abrigo do disposto nos mencionados 
artigos a participação sobre a percentagem de IRS seja de 4,5% e se submeta a presente 
decisão à Assembleia Municipal para que este Órgão possa fixar a mesma, no uso da 
competência que lhe é conferida segundo o disposto no art.º 25º/1-e), do anexo I à Lei 
nº.75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Posto isto, concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que começou por lembrar que a 
presente proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra da CDU, e que a mesma resulta 
fundamentalmente de um compromisso do programa eleitoral da atual maioria no executivo 
municipal, no sentido de haver um alivio na tributação das famílias em sede do IRS, conforme 
vinha afirmando em anos anteriores. 
 
Afirmou que, perante a oportunidade de o fazer com uma ligeira descida nessa participação, no 
primeiro ano do mandato, tendo como objetivo atingir, gradualmente, até ao final do mesmo, a 
descida até aos 2% que sempre propuseram enquanto força politica na oposição, cumprindo 
assim o compromisso do Partido Socialista assumido com a população. 
 
Referiu que em nenhum momento foi afirmado que o fariam logo no primeiro ano do mandato, 
uma vez que teriam primeiro que fazer uma avaliação concreta do quadro económico e 
financeiro da Câmara Municipal para tomar qualquer decisão, daí a opção de estabelecer um 
plano de forma gradual até atingir os referidos 2%.  
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio em primeiro lugar a Srª. Vogal Maria Manuela Revés 
Florêncio que iniciou a sua intervenção cumprimentando os membros do executivo, todo o 
elenco da Assembleia Municipal e o público presente.  
 
A seguir, e referindo-se ao afirmado pelo Sr. Presidente da Câmara ao remeter, de imediato, o 
assunto para o compromisso político assumido com os seus eleitores, lembrou que tinha bem 
ciente o proferido na campanha eleitoral pelo PS que era cortar os impostos e reduzir de 5% 
para 2% a taxa do IRS, e que nunca foi afirmado que seria de uma forma gradual. 
 
Afirmou depois que a posição da CDU, relativamente a esta matéria, é conhecida da maioria dos 
presentes, sempre foi assumida e de muita divulgação pública e assenta num princípio que 
consideram basilar que é o de maior justiça social, embora a possam considerar paradoxal. 
 
Adiantou a mesma Vogal que a força CDU é de opinião que não é desta forma, com medidas 
avulso, de município a município, dentro das suas disponibilidades, que se concretiza uma 
política a nível nacional de justiça fiscal. 
 
Referiu que, para além disso, a Câmara Municipal ao auferir essa verba irá utilizá-la para bem de 
todo o concelho, enquanto que aplicando a redução pretendida, irá beneficiar os contribuintes 
que têm maiores rendimentos, ao invés do comum cidadão, que aufere pouco mais que o 
ordenado mínimo nacional, e que nada irá beneficiar com a mesma redução, daí frisar que a 
posição da CDU é mais pela justiça social, do que pela opção das reduções. 
 
Quanto à promessa do Partido Socialista na redução desta taxa, opinou a mesma Vogal que o 
mesmo podia ter sido mais ousado na proposta que apresentou. 
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A seguir foi dada a palavra ao Sr. Vogal António José Paulino, que lembrou que esta questão da 
taxa de participação no IRS é antiga, remonta ao tempo em que foi Vereador, em que o PS 
pretendia fixá-la em 2 ou 3%, enquanto a CDU sempre defendeu os 5%, e manifestou a sua 
pena pelo facto da Câmara Municipal não ter podido ir mais além, gostava que essa redução 
fosse efetivada logo no primeiro ano do mandato, mas, afirmou que congratula-se com a 
existência desse compromisso até ao final do mandato. 
 
Afirmou que a argumentação da CDU de Castro Verde tem sido sempre a mesma, enquanto 
noutros concelhos têm posições completamente contrárias e muito parecidas com as do Partido 
Socialista, e opinou que era agora a oportunidade da Câmara poder oferecer um cabaz de Natal 
a quem já paga muitos impostos, e lembrou que para um casal é fácil ter uma coleta líquida de 
10.000 € e assim teria uma redução de 50 €, enquanto que para um casal com uma coleta 
líquida de 5.000 €, teria uma redução de 25 €. 
 
Interveio depois o Srº. 2º. Secretário João Branco questionando qual o valor a que corresponde a 
redução dos 5%. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo informou que não tinha presente o valor 
exato dessa verba, mas que se cifra em cerca de 37.000 €. 
 
Referiu-se depois o Sr. Presidente ao proferido pela Srª. Vogal Manuela Florência ao considerar 
que o PS devia ter sido mais ousado, e manifestou o seu desejo no sentido de que a bancada da 
CDU também devia ter a ousadia de contrariar o sentido de voto dos eleitos na Câmara 
Municipal, e assim contribuírem também para aliviar a carga fiscal dos contribuintes deste 
concelho. 
 
Lembrou que a CDU no concelho de Aljustrel, na oposição, propôs, em sede da Câmara 
Municipal, uma redução exatamente igual à de Castro Verde, ou seja de 4,5 %, e acrescentou 
que no distrito de Beja há quatro municípios que, até ao final do anterior mandato eram dois de 
gestão da CDU e dois do PS e que agora passaram a ser um da CDU e três do PS, que tinham 
uma redução desta taxa, aliviando a carga fiscal por esta via, nomeadamente os concelhos de 
Alvito, Moura, Mértola e Odemira. 
 
Em seguida, interveio a Srª. Vogal Manuela Florêncio afirmando que, mais do que dar exemplos 
dos concelhos limítrofes, é de opinião que seria melhor dar exemplos do concelho de Castro 
Verde em que o PS, tanto em 2015 como em 2016, apresentou na Assembleia Municipal 
propostas no valor de 2%, criticando naturalmente a posição da CDU, assim como defendeu no 
seu programa eleitoral recentemente ocorrido, não havendo assim, em sua opinião, uma 
coerência muito grande, afirmando, contudo, que tinha percebido a ideia apresentada de que a 
mesma taxa será reduzida gradualmente. 
 
Manifestou depois a mesma Vogal o seu desagrado quanto à exagerada comunicação em torno 
deste assunto, e lembrou que a Câmara Municipal é livre de o fazer, mas, em sua opinião, tem 
havido propaganda a mais, como forma de coação e de pressionar a Assembleia Municipal num 
determinado sentido. E lembrou que a taxa em causa foi aprovada no executivo municipal mas a 
verdade é que, como é sabido, quem a aprova é a Assembleia Municipal, no âmbito da respetiva 
competência e da maioria que neste momento é da CDU. 

 
A seguir, interveio o Sr. Vogal Leandro José de Almeida Gonçalves que cumprimentou todos os 
elementos da Assembleia e o público presente e, quanto à referência feita pela Srª. Vogal 
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Manuela Florêncio sobre poderem achar paradoxal a posição da CDU nesta matéria, afirmou 
que as posições são paradoxais em diversos aspetos e deu como exemplo a questão que é 
colocada muitas vezes pela CDU em defesa da redução de impostos, pois, em sua opinião, esta 
era uma boa hipótese para pôr em prática aquilo que defende e lembrou que neste caso todos 
os trabalhadores, que são imputados de IRS, irão beneficiar desta medida, e não só os que mais 
ganham como já foi aqui referido. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que há poucos dias foi apresentada, pelos eleitos da CDU, em reunião 
da Câmara Municipal, uma moção em defesa dos trabalhadores da SOMINCOR, e daí 
manifestar a sua estranheza ao constatar que para uns casos há a preocupação da defesa dos 
trabalhadores, enquanto neste, numa redução de impostos, não verifica essa defesa, o que, em 
sua opinião, não deixa de ser paradoxal. 
 
Salientou que relativamente à vontade política dos órgãos dos municípios poderem baixar os 
impostos “a seu belo prazer”, o mesmo decorre daquilo que a CDU e o PS defendem que é a 
autonomia do Poder Local, podendo diferenciar os locais em conformidade com as realidades 
sociais e politicas. 
 
Referiu-se depois o Sr. Vogal Leandro Gonçalves à opinião gerada sobre a proposta do PS 
baixar para 4,5% e não para os 2%., lembrando que no respetivo programa eleitoral 
apresentado, o mesmo não refere concretamente que tal redução fosse praticada logo no 
primeiro ano do mandato, e que, a pouco mais de um mês em funções não era ainda possível ter 
um conhecimento profundo da realidade económica do Município, daí haver uma natural cautela 
na proposta apresentada. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara relativamente à informação vinda a público, sobre 
este assunto, antes da decisão da Assembleia Municipal, informando que a Câmara, quer nesta 
matéria quer em outras, costuma prestar informação sobre as decisões tomadas e, neste caso, 
essa mesma informação foi pormenorizada em termos de votação e que a mesma dependia da 
decisão posterior da Assembleia Municipal, isto no site da Autarquia.  
 
Opinou contudo, se por ventura, os jornais ignoraram essa parte, a responsabilidade não é da 
Câmara mas sim dos jornalistas. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal António José Paulino que acerca da afirmada falta de ousadia por 
parte do Partido Socialista, frisou que da parte da CDU nunca ouve ousadia “nem nos tempos 
das vacas gordas” quando a Autarquia recebeu milhões de euros em determinados períodos, 
provenientes da derrama, e afirmou que a situação agora inverteu-se, uma vez que a Autarquia 
tem neste momento um défice para com a administração tributária, devido a uma reclamação por 
parte da SOMINCOR, e que por isso, a Câmara Municipal terá que devolver dinheiro aos cofres 
do Estado, informação esta que desconhece que tenha sido dado conhecimento à população em 
qualquer momento, o que leva a que nos tempos mais próximos a Autarquia não vá receber 
qualquer verba proveniente da derrama. 
 
Afirmou o mesmo Vogal que o site da Câmara deve dar a conhecer as deliberações dos órgãos, 
e foi o que ocorreu relativamente a este assunto e certamente as pessoas terão o conhecimento 
que é da competência da Assembleia a sua aprovação final. 
 
Concluiu, opinando que “os sites não são para lavar roupa suja nem para publicar declarações 
de voto” e afirmou que há pouco tempo viu nas redes socias um lamento pelo facto de não ter 
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sido publicada uma declaração de voto dos eleitos da CDU na Câmara Municipal, e lembrou que 
nunca viu em tempo algum a publicação, no site, das declarações de voto que apresentou, 
enquanto vereador, sobre esta matéria. 
 
A seguir, foi dada a palavra ao Sr. Vogal Carlos Ramos que, em relação a esta matéria, 
considerou a medida simpática, do ponto de vista para a população, tendo em conta os valores 
que a Câmara abdica para distribuir pelos contribuintes, e que não é só a CDU que tem 
conceitos e posições diferentes ao longo deste Pais. 
 
Afirmou que certamente todos estarão de acordo que a principal e determinante finalidade de 
qualquer ação executiva, a nível de uma Câmara Municipal, é o bem comum da população do 
concelho, em termos de bem-estar, condições de vida e o seu desenvolvimento, e lembrou que 
para tal são precisos meios, nomeadamente financeiros. Defendeu assim que a Câmara não 
deve abdicar dos recursos que tem à disposição para aquele fim, mas sim que deve haver uma 
boa gestão desses mesmos recursos e bens públicos. 
 
Relativamente à perceção de que se está a baixar impostos através desta medida, afirmou que 
tal não é correto, uma vez que não se trata disso, visto que as Câmaras Municipais não têm 
competência para baixar ou aumentar estes impostos, mas sim de poder abdicar de algo que 
devia receber e distribuir pelos contribuintes do concelho, conforme previsto na lei. 
 
Não havendo mais intervenções, colocou a Srª. Presidente à votação a proposta de fixação da 
taxa de participação no IRS, em 2018, tendo a mesma sido recusada com 10 votos contra dos 
eleitos da CDU e 9 votos a favor dos eleitos do PS. 
 
Posto isto, entregou a Srª. Vogal Manuela Florêncio uma declaração de voto relativa à posição 
dos eleitos da CDU, lembrando que a Câmara ainda tem a possibilidade de repensar um pouco 
sobre esta matéria e trazê-la à sessão desta Assembleia Municipal a realizar no próximo mês de 
Dezembro, portanto com tempo suficiente para comunicar a decisão aos serviços tributários até 
ao final do ano corrente. 
 
Procedeu a Srª. Presidente à leitura da declaração de voto apresentada cujo teor é o seguinte: 
 

“DECLARAÇÃO DE VOTO 
Participação Variável no IRS para 2018 

 
Os membros da Assembleia Municipal de Castro Verde eleitos pela CDU – Coligação 
Democrática Unitária votam “CONTRA” a proposta apresentada pela Câmara Municipal, 
relativamente à alteração da Taxa de Participação Variável no IRS para 2018, no sentido da sua 
redução 5% para 4,5%. 
 
Tal posição, no seguimento da postura desde sempre defendida pela CDU – Coligação 
Democrática Unitária, assenta no fundamento de que não é através de medidas avulsas, e à 
custa do orçamento municipal de cada concelho, que deve ser concretizada uma política 
nacional de justiça fiscal. 
 
Por outro lado, a proposta apresentada pelo executivo municipal não é consentânea, nem com a 
posição defendida pela CDU – Coligação Democrática Unitária, nem com as propostas 
anteriormente apresentadas pelo Partido Socialista, enquanto oposição. 
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A proposta que agora é votada, mostra-se muito aquém das propostas apresentadas no passado 
e das promessas feitas pelo Partido Socialista nesta campanha eleitoral - passar de 5% para 2%. 
 
De facto, não se pode aceitar que aconteça uma mudança drástica na posição política do Partido 
Socialista acerca deste assunto, sem que seja dada uma justificação cabal à Assembleia 
Municipal e aos Castrenses acerca do que a fundamenta. 
Os eleitos da CDU – Coligação Democrática Unitária reiteram, desta forma, a sua posição de 
princípio, atuando com responsabilidade e consciência, esperando-se da parte do Partido 
Socialista, e do executivo municipal, a assunção de uma posição coerente com a defesa dos 
interesses da autarquia e dos Castrenses.” 
 
Posto isto, e na sequência dos respetivos pedidos, foi em primeiro lugar dada a palavra ao Sr. 
Vogal Leandro Gonçalves, tendo o mesmo feito um reparo quanto à conceção da CDU 
relativamente à comunicação do PS, da coação da Vogal Manuela Florêncio relativamente à 
mesma Assembleia, e a respetiva terminologia que utilizou. 
 
Concluiu, perante o resultado da votação, fazendo nota que “assim se vê quem de facto defende 
aquilo que são os interesses dos trabalhadores e neste caso também contribuintes.” 
 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. Vogal António José Paulino, corroborando com o proferido 
pelo Sr. Vogal Leandro Gonçalves, e afirmando que o Partido Socialista nunca poderia cair no 
“enxovalho de ir alterar uma proposta para depois ser chumbada pela coerência da CDU que 
tem demonstrado desde há alguns anos – portando não fazia nenhum sentido repensar e trazê-
la aqui, em coerência com a CDU, pois nem o PS merece nem as pessoas que votaram nele.” 
 
Voltou a usar da palavra o Sr. Vogal Leandro Gonçalves afirmando que pretendia apresentar 
uma declaração de voto. 
 
5º. - Apreciação e votação do pedido de autorização para que o executivo executa obras 
em regime de administração direta até ao montante de 750.000 €: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia, e procedeu à sua leitura, a seguinte 
proposta em conformidade com o pedido apresentado pelo executivo, na sequência da sua 
deliberação tomada na reunião realizada no dia 23 de Outubro do ano corrente: 
 
“Nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 18.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
republicada no Decreto-Lei nº.18/08, de 29 de Janeiro, proponho que seja enviada à Assembleia 
Municipal, para deliberação e aprovação desta, o pedido de autorização para que o valor limite 
para lançamento de obras pela autarquia em regime de Administração Direta seja de  
750.000,00 € (150.361.500$00).” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, informou o mesmo que se trata de uma obrigação 
legal, no início de cada mandato, e tendo em conta que se trata de um valor bastante 
significativo para obras por administração direta, seria bom se a Câmara tivesse condições para 
executar obras por administração direta neste valor.  
 
Não havendo qualquer intervenção, foi o pedido de autorização submetido a votação, tendo o 
mesmo sido aprovado por unanimidade. 
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Posto isto, conforme sugerido pela Srª. Presidente foi efetuado um pequeno intervalo nos 
trabalhos desta Assembleia. 
 
Retomados os trabalhos: 
 
6º - Eleição dos Presidentes de Juntas de Freguesia para representação deste Órgão no 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 
Na sequência do pedido formulado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
informou a Sr.ª Presidente da Assembleia, da necessidade deste Órgão se fazer representar no 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, conforme preveem os Estatutos 
daquela Associação, através do Presidente da Assembleia ou seu substituto, assim como de um 
Presidente de Junta de Freguesia eleito neste Órgão e de um suplente, igualmente Presidente 
de Junta de Freguesia. 
 
Posto isto, questionou a Srª. Presidente da Assembleia se as diferentes forças politicas 
representadas tinham alguma lista para propor, tendo a CDU proposto para a eleição para 
representantes no Congresso da ANMP - como membro efetivo a Srª. Vogal e Presidente da 
Junta de Freguesia de Entradas, Ana Maria Carolina Guerreiro e como membro suplente a Srª. 
Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, Alexandra Isabel Bravo 
Nunes Batista Tomé. 
 
Em seguida apresentou o Sr. Vogal Leandro Gonçalves a seguinte proposta do Partido 
Socialista: 
 
“A proposta da bancada do Partido Socialista consubstancia-se, em primeiro lugar, no respeito 
democrático pelos resultados obtidos por cada uma das forças politicas no passado dia 01 de 
Outubro, nomeadamente, 
 
Pela vitória da CDU em 3 Juntas de Freguesia e, 
 
Pela vitória do Partido Socialista numa Junta de Freguesia. 
 
Em virtude deste resultado, e estando em discussão e votação a designação de 4 
representantes para outras tantas representações, é nosso entendimento que, cada Presidente 
de Junta deveria assumir uma representação. 
 
Esta proposta evitaria a sobreposição e repetição de representações pelo mesmo Presidente de 
Junta e respeitaria o voto da população do concelho de Castro Verde. 
 
Assim, a bancada do Partido Socialista propõe que, existindo uma maioria de Juntas de 
Freguesia eleitas pela CDU, o primeiro proposto como representante ao Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses seja uma Presidente eleita pela CDU; 
 
Que o representante na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios seja uma 
Presidente de Junta eleita pela CDU; 
 
Que o representante no Conselho Municipal de Educação seja o Presidente da União das Juntas 
de Freguesia de Castro Verde e Casével; 
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Que o representante no Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal seja uma 
Presidente de Junta eleita pela CDU.” 
 
Posto isto, usou da palavra a Srª. Vogal Manuela Florêncio solicitando que fosse facultado um 
período aos eleitos da CDU para analisaram a proposta apresentada. 
 
Concedido o período pretendido e retomados os trabalhos, verificou-se o consenso unânime na 
aceitação da proposta do PS, e a Srª. Presidente da Assembleia informou que assim estão 
indigitadas para representar esta Assembleia no Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Ana 
Maria Carolina Guerreiro, como efetiva, e a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de 
São Marcos da Ataboeira, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, como suplente, 
conforme lista apresentada pelos eleitos da CDU. 
 
Assim procedeu-se à respetiva votação formal da única lista apresentada, por voto secreto, 
tendo as referidas Vogais e Presidentes de Juntas de Freguesia sido eleitas com 19 votos 
favoráveis 
 
Efetuados os respetivos ajustes, procedeu-se à eleição, pela seguinte ordem, dos 
representantes na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios, no Conselho 
Municipal de Educação e no Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal e por 
fim dos representantes na Assembleia Intermunicipal da CIMBAL. 
 
7º - Eleição dos representantes na Assembleia Intermunicipal da CIMBAL: 
 
Apresentaram os eleitos do Partido Socialista uma proposta propondo como representantes 
efetivos os Vogais Filipe Manuel Mestre e Leandro José de Almeida Gonçalves, e como 
suplentes os Vogais Susana Paula Trindade Figueira e Diogo Gomes Pereira, tendo os eleitos 
da Coligação Democrática Unitária apresentado uma proposta propondo os Vogais João Miguel 
Benedito Branco, António José Silvestre Jerónimo, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves e 
Carolina Conceição Hipotecas Cabaça, tendo sido atribuída a letra A à primeira proposta 
apresentada e a letra B à segunda. 
 
Assim procedeu-se à respetiva votação formal das listas apresentadas, por voto secreto, tendo a 
lista A obtido 9 votos favoráveis e a lista B 10 votos favoráveis, pelo que foram eleitos como 
primeiro efetivo o Sr. Vogal João Miguel Benedito Branco, como segundo efetivo o Sr. Vogal 
Filipe Manuel Patrício Mestre, como primeiro suplente o Sr. Vogal António José Silvestre 
Jerónimo e como segundo suplente o Sr. Vogal Leandro José de Almeida Gonçalves.  
 
8º - Eleição de representante na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra 
      Incêndios: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentaram os eleitos da CDU uma proposta 
propondo como representante desta Assembleia na Comissão Municipal de Defesa das 
Florestas Contra Incêndios a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, Ana Luísa Marques Fatana. 
 
Assim procedeu-se à respetiva votação formal da única lista apresentada, por voto secreto, 
tendo a referida Vogal e Presidente de Junta de Freguesia sido eleita com 19 votos favoráveis. 
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9º- Eleição de representante no Conselho Municipal de Educação: 
 
Seguiu-se a eleição do representante no Conselho Municipal de Educação, conforme proposta 
apresentada pelos eleitos do Partido Socialista em que propõem essa representação através do 
Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével, António José da Luz Paulino. 
 
Procedeu-se, assim à respetiva votação formal da única lista apresentada, por voto secreto, 
tendo o referido Vogal e Presidente de Junta de Freguesia sido eleito com 19 votos favoráveis. 
 
10º - Eleição de representante no Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna 
         Municipal: 
 
Procedeu-se à eleição do representante no Conselho Cinegético e de Conservação das Fauna 
Municipal, conforme proposta dos eleitos da CDU, propondo essa representação através da Srª. 
Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira, Alexandra Isabel Bravo 
Nunes Batista Tomé. 
 
Efetuada a respetiva votação formal da única lista apresentada, por voto secreto, tendo a 
referida Vogal e Presidente de Junta de Freguesia sido eleita com 19 votos favoráveis. 
 

11º. - Designação de elementos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ): 
 
Abriu a Srª. Presidente este ponto da ordem de trabalhos, procedendo à leitura do pedido 
apresentado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) tendo sido apresentada a 
seguinte proposta subscrita pelo Sr. Vogal Filipe Mestre do PS, da qual fez a sua leitura: 
 
“Considerando a necessidade de designação de elementos para a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Castro Verde, em, conformidade com o artigo 19., ponto 3,das Lei 
nº.147/99, de 1 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.31/2003, de 22 de 
Agosto, pela Lei nº. 142/2015, de 8 de Setembro, e pela Lei nº.23/2017, de 23 de maio, 
propomos que, nos termos da alínea i) do naº.1 do artigo 17º (Composição da Comissão 
Alargada, os seguintes quatro eleitores para integrar a CPCJ: Gisela de Jesus Soares Batista 
Rocha, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, José Francisco Colaço Guerreiro e Maria 
Cristina Afonso Candeias Raimundo” 
 
A seguir procedeu a Srª. Presidente à apresentação e leitura da proposta da CDU, subscrita 
pelos Vogais Manuela Florêncio, Carlos Ramos e Ana Carolina Guerreiro, em que “Os eleitos da 
CDU propõem como membros para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens os seguintes 
cidadãos: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo e Paula Cristina Palma Escorrega.”  
 
Posto isto, a Srª. Presidente da Assembleia reparou que a Assembleia tinha que reavaliar o 
pedido da CPCJ, uma vez que a mesma se refere apenas à substituição de dois elementos da 
mesma Comissão. 
 
Dada a palavra aos Srs. Vogais, interveio a Srª. Vogal Manuela Florêncio afirmando que o que 
interessava acima de tudo era esclarecer quantas pessoas é que de facto esta Assembleia tem 
que indicar, isto é, se são duas ou se são quatro, uma vez que no pedido da CPCJ depreende-se 
que são apenas duas, mas se foram quatro, é de opinião que as pessoas indigitadas, quer na 
proposta da CDU quer na do PS, são qualificadas e com experiências em várias áreas para 



14/18 
Sessão extraordinária da AMCV de 23.11.2017 
 

desempenhar funções na referida Comissão, sendo por isso viável encontrar o consenso de 
indicar uma ou duas pessoas de cada proposta, consoante o número de pessoas a substituir. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que tinha algumas dúvidas sobre o número 
de pessoas designadas, daí ter consultado um elemento que integra a Comissão permanente, o 
Sr. Professor Filipe de Brito, que o informou que era entendimento da CPCJ, face à nova 
composição da Assembleia Municipal que era espetável a indicação de quatro elementos por 
parte da mesma, embora fosse premente a substituição das Srªs Gisela Batista Rocha e 
Margarida Vitória Candeias, visto terem ultrapassado o período de permanência na Comissão, 
ou então proceder-se à sua recondução para os cargos que ocupam atualmente. 
 
Adiantou que foi por isso que o Partido Socialista havia contactado as pessoas propostas e 
pensado reconduzir a Professora Gisela Rocha, por trabalhar com crianças necessitadas de 
intervenção precoce, a Vogal Alexandra Batista por já integrar a mesma Comissão, atendendo à 
sua formação jurídica e as restantes por estarem ligadas a esta problemática. 
 
Dada a palavra ao executivo municipal, interveio o Sr. Presidente da Câmara que afirmou que a 
informação que tinha sobre esta matéria era que havia opinião no sentido de ser feita uma nova 
designação dos cidadãos que devem integrar esta Comissão, daí o Partido Socialista propor os 
referidos cidadãos. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal António José da Luz Paulino que manifestou também a sua opinião 
no sentido de ser fácil às duas forças politicas, perante o consenso verificado, se entenderem na 
divisão dos elementos a designar, quer sejam dois ou quatro elementos. 
 
Foi em seguida dada a palavra ao Sr. Vereador Francisco Duarte que informou que o assunto 
em causa também se prende com a evolução da CPCJ nos últimos anos, nomeadamente devido 
ao falecimento do Sr. Dr. Francisco Colaço, que, como é sabido, era uma peça fundamental e 
que tinha entrado, na CPCJ, primeiro como elemento cooptado e que depois integrou a 
Comissão restrita, deixando por isso de ser elemento cooptado. 
 
Opinou, por isso, o mesmo Vereador que devia haver uma explicação concreta do ponto da 
situação em termos de pessoas que estão a ultrapassar o número de anos em funções, sendo 
sua opinião que no momento são duas as pessoas a designar. 
 
Interveio em seguida a Srª. Vogal Alexandra Batista informando que da conversa tida junto da 
Técnica da CPCJCV, Dr.ª, Maria Manuela Afonso, a mesma a havia informado de que as duas 
pessoas que ultrapassaram o período de permanência são as Srªs Gisela Rocha e Margarida 
Candeias, daí ser solicitada a sua substituição ou, excecionalmente, a sua recondução. 
 
Apreciado o assunto e face às dúvidas suscitadas quanto ao número de pessoas a designar, o 
Sr. Presidente da Câmara sugeriu que este assunto fosse adiado até à próxima sessão, a 
realizar no mês de Dezembro, sugestão que foi consensual por parte de todos os Vogais. 
 

12º. - Constituição de uma comissão para revisão do Regimento da Assembleia Municipal: 
 
Abriu a Sr. Presidente este ponto da ordem de trabalhos, tendo em vista a constituição de uma 
comissão para revisão do Regimento da Assembleia Municipal, uma vez que a vigência do 
mesmo termina no final do corrente ano, pelo que solicitou a apresentação de propostas para o 
efeito. 
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Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal António Jerónimo, sugerindo que 
previamente fosse acertado o número de pessoas a integrar essa Comissão. 
 
A seguir a Srª. Vogal Manuela Florêncio lembrou que da parte da CDU havia a ideia que essa 
comissão fosse constituída, no máximo, por seis elementos, por forma a melhor conciliar os 
respetivos trabalhos que se tornem necessários. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que a ideia do PS seria que a mesma 
comissão fosse constituída apenas por quatro elementos, mas, no entanto, seria uma questão a 
acordar. 
 
Face ao entendimento verificado, a comissão para proceder à revisão do Regimento da 
Assembleia será constituída pela Presidente da Assembleia, Ana Paula Gomes Baltazar, pelos 
Vogais Manuela Florêncio e Alexandra Isabel Batista Tomé, da CDU e pelos Vogais Filipe 
Mestre, Leandro Gonçalves e Susana Figueira, do PS. 
 

13º - Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio em primeiro lugar o cidadão Adelino Coelho que 
começou por saudar os eleitos, quer do PS quer da CDU, e manifestou a sua concordância com 
a taxa do IMI e do agravamento dos imóveis degradados, no entanto, questionou qual o valor 
desse mesmo agravamento e sugeriu que fosse um feito um levantamento das casas devolutas 
e degradadas existentes neste concelho, de modo a avaliar as situações concretas, referindo 
que em Castro Verde há casos bastante graves, procurando assim diligenciar-se junto dos 
proprietários para tomarem as medidas adequadas. 
 
Quanto à fixação da taxa do IRS comentou o mesmo cidadão que “entre a coerência da CDU e a 
incoerência do PS, ninguém fica muito bem na fotografia”, pois, enquanto a CDU pretende 
manter essa taxa, em sua opinião, devia de haver alguma flexibilidade, atendendo à sobrecarga 
de impostos, e por outro lado a incoerência do PS que defendeu uma taxa de 2% nos mandatos 
anteriores, agora pretende aplicar uma taxa de 4,5%,  daí achar que o mesmo podia ter sido 
mais generoso. 
 
Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara, relembrou que o 
compromisso do executivo é para quatro anos e salientou que nem sempre o que defendemos 
pode ser concretizado em determinado momento, isto face ao facto de terem sido  confrontados 
com um determinado quadro económico/financeiro, existente na Autarquia.  
 
Assim, afirmou que querendo cumprir e honrar a palavra seria muito difícil a redução ir além dos 
0,5% propostos, sendo que há o compromisso de que até ao final do mandato, esta taxa chegue 
aos 2%, conforme refere o seu programa eleitoral. 
 
Quanto ao agravamento do IMI nos imóveis degradados, informou que se trata de uma taxa de 
30% aplicáveis aos 0.3% da taxa do IMI, e lembrou que tal valor tem muito pouco significado, 
tendo em conta a necessidade desses imóveis sofrerem intervenções e que no caso particular 
da vila de Castro Verde, no ano anterior, foram notificados cerca de 37 proprietários e que dos 
mesmos apenas houve 3 a 4 intervenções por parte dos respetivos proprietários, afirmando que 
se trata de um problema de difícil solução. 
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Em seguida, foi dada a palavra ao cidadão João Alberto Fragoso que manifestou a sua 
preocupação por nunca pensar ver uma força politica usar do preconceito para destruir o 
superior interesse das pessoas e famílias de Castro Verde, frisando que o lamenta 
profundamente e que os atos ficam para quem os pratica. 
 
Adiantou que a bancada do Partido Socialista o havia deixado muito preocupado, daí querer um 
cabal esclarecimento sobre o que hoje aqui foi dito pelo Vogal e Presidente da Junta de 
Freguesia de Castro Verde e Casével, em relação aos impostos arrecadados por este Município 
referentes à derrama. 
 
Concedida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, começou o mesmo por afirmar que a única 
informação que podia dar sobre esta matéria é a que já foi aqui referenciada e com a qual a atual 
maioria do executivo foi confrontada após a sua tomada de posse, e que é o facto da Câmara 
Municipal de Castro Verde ter que devolver à Autoridade Tributária cerca de 1.240.000 €., o que 
se traduz que a Autarquia não vai receber tal imposto nos próximos tempos, o que do ponto de 
vista da respetiva ação trata-se de uma situação muito complexa, tendo em conta as verbas que 
recebeu em anos anteriores, embora nos últimos anos tenha havido um decréscimo significativo 
e com o acréscimo de a principal pagadora deste imposto – a Somincor – estar a investir no 
respetivo couto mineiro, o que em sede fiscal implica algumas isenções. 
 
Lembrou depois a Srª. Presidente que as intervenções do público têm que se cingir ao que se 
refere a ordem de trabalhos, uma vez que se trata de uma reunião extraordinária. 
 
Dada a palavra ao cidadão João Nuno Sequeira, saudou o mesmo os órgãos deliberativo e 
executivos municipais, desejando-lhe um bom trabalho em prol de Castro Verde, e em seguida 
questionou como é feito o cálculo da derrama entregue ao município, se é a Câmara que faz o 
pedido ou se esse cálculo é feito pela Autoridade Tributária, pois, em sua opinião, só assim se 
poderá aferir as responsabilidades nesta situação complexa com que o Município foi 
confrontado. 
 
Quanto à fixação da taxa do IRS, afirmou que devia de haver uma atitude pedagógica, quer da 
parte da Câmara quer da Assembleia Municipal, no sentido de esclarecer as pessoas do que 
efetivamente se está a falar. 
 
Assim, lembrou que as pessoas devem ser esclarecidas no sentido de saberem o que é a taxa 
variável do IRS e que resultados efetivos vai ter nas finanças dos contribuintes, em termos de 
benefícios fiscais, e que esses benefícios fiscais não ocorrerão no próximo ano, mas sim no 
seguinte, portanto, só em 2019 terá reflexos quando for feita a devolução do IRS cobrado no ano 
de 2018. 
 
Lembrou o mesmo cidadão que há neste momento um contrassenso, perante um elemento 
novo, que é o facto de que há partida, nos tempos mais próximos, não se prevê a cobrança de 
derrama e daí, em sua opinião, não fazer sentido que haja uma redução maior face à capacidade 
perspetivada situação financeira do Município, e como também não é imediato o reflexo da taxa 
que for fixada, não compreende o receio do PS de apresentar uma proposta que fosse mais ao 
encontro das que apresentou anteriormente, no sentido de reduzir de 5% para 2%, 
independentemente das condições económicas e financeiras do Município. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara que, quanto à questão da derrama, informou que 
era uma decisão da Autoridade Tributária e não da Câmara Municipal, e que o anterior executivo 
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podia ter informado os Castrenses de toda a situação, uma vez que a mesma lhe foi comunicada 
em meados do mês de Agosto, frisando, contudo, que quer o atual, quer o anterior executivo não 
têm qualquer responsabilidade nesta matéria. 
 
Quanto ao facto do PS avançar com uma redução da taxa de participação do IRS, que só terá 
reflexos no ano de 2019, lembrou que se não fosse tomada agora essa decisão a mesma iria ter 
esse reflexo sucessivamente, e daí achar que a argumentação não será a mais adequada, e 
relembrou que tal decisão não foi tomada, devido a esta questão da derrama e de outras 
situações, mantendo contudo o compromisso de até ao final do mandato baixar essa taxa até 
aos 2%. 
 
Em seguida, foi dada a palavra ao cidadão António Francisco Baião que, a propósito da 
retificação havida na cobrança da derrama, e consequente devolução de verbas, afirmou que, do 
conhecimento que tem sobre a matéria, são os revisores oficiais de contas e os administradores 
da empresa Somincor que fazem esses cálculos, e se agora há uma retificação, questionou de 
quem é a responsabilidade, sendo contudo de opinião que a responsabilidade recai sobre a 
referida empresa e os respetivos revisores oficiais de contas. 
 
O Sr. Presidente da Câmara adiantou que a informação que tem é de que houve um protesto por 
parte da empresa Somincor junto da Autoridade Tributária e que em função desse protesto 
houve da parte da mesma entidade uma correção daquilo que foi a cobrança à referida empresa, 
caindo agora em cima da Câmara Municipal as respetivas consequências, ao ter que devolver 
esse valor que recebeu.  
 
Concedida a palavra ao Srº. Vereador Francisco Duarte, confirmou o mesmo que de facto a 
informação sobre esta questão foi dada em meados do mês de Agosto e que de imediato 
contactou o gabinete jurídico para avaliação desta situação, gabinete esse que por sua vez já 
estava a avaliar a distribuição da derrama pelos Municípios de Castro Verde e Almodôvar, 
desconhecendo contudo se o atual executivo continuou este processo. 
 
Informou igualmente que não foi a Autoridade Tributária que diretamente prestou essa 
informação à Câmara Municipal, mas sim pela falta da entrada da derrama nos cofres desta 
Autarquia e que se questionou essa mesma falta, havendo assim de facto uma falta de 
comunicação por parte daquela entidade. 
 
Lembrou o mesmo Vereador, a propósito desta verbas, que no 1º. ano do mandato anterior essa 
verba ascendeu a um pouco mais de um milhão de euros, enquanto que no último ano, ou seja 
em 2016, essa verba não atingiu os noventa mil euros. 
 
Adiantou que, a partir da informação que a Autoridade Tributária disponibiliza, ele próprio, teve o 
cuidado de avaliar as contas da Somincor, desde 1997 até ao corrente ano, tendo concluído que 
esta verba a devolver refere-se a acertos de tributação desde o ano de 2004, daí ter questionado 
junto do gabinete jurídico o prazo de prescrição de eventuais protestos, tendo sido informado 
que uma reclamação de natureza fiscal que esteja pendente de um tribunal, faz cair a prescrição 
dos prazos.  
 
Em seguida, foi dada a palavra ao cidadão Arlindo Conceição Costa, cumprimentando todos os 
eleitos presentes, referindo-se particularmente à bancada do Partido Socialista pela sua 
renovação em termos de juventude, um pouco em contraste com a bancada da CDU. 
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Opinou depois o mesmo cidadão que “os ventos de mudança” ocorridos em Castro Verde 
trouxeram as pessoas à ribalta da política, conforme pode constatar-se face ao número de 
pessoas presentes nesta Assembleia, daí saudar essa mesma renovação que contrasta a 
reduzida ou mesmo nula presença de público nos mandatos anteriores. Referiu ainda que tal 
deve-se às dinâmicas que a democracia trás, quando há renovação e alternâncias e 
consequentes novidades. 
 
Afirmou o mesmo cidadão que se as assembleias tivessem sido mais participadas, à 
semelhança do que acontece esta noite, certamente os “ventos da mudança teriam soprado 
muito mais cedo” e assim a alternativa e a mudança. 
 
Interveio em seguida o cidadão Adelino Coelho fazendo um reparo pelo facto do público só 
poder intervir sobre os assuntos relacionados com a respetiva ordem de trabalhos, contrariando 
assim o Regimento que conheceu enquanto Vogal desta Assembleia, tendo a Srª. Presidente 
informado que tal deve-se ao facto desta sessão ser extraordinária e que o próprio Regimento 
assim o determina. 
 
Usou da palavra a seguir o cidadão Artur Lagartinho, cumprimentando os presentes e desejando 
que façam o melhor trabalho possível, assim como que o Regimento mantenha esta regra 
quanto à faculdade do público poder intervir nas sessões extraordinárias, lembrando que quando 
foi elaborado o presente Regimento, onde participou como Vogal, da pesquisa que foi feita ao 
nível de outras regimentos, tal não estava contemplado em nenhuma Assembleia, o que em sua 
opinião tal possibilidade é um momento democrático criado há mais de 12 anos neste Órgão.  
 
Não havendo mais intervenções e antes da aprovação da minuta da presente reunião, solicitou a 
Srª. Presidente da Assembleia ao Sr. Vogal Leandro Gonçalves a entrega da pretendida 
declaração de voto sobre a fixação da taxa de participação no IRS, tendo o mesmo informado 
que abdicavam da mesma declaração. 
 

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. 


