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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
Nº.7/2017 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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, Maria Isabel Guerreiro Martins, em 
substituição do Sr. Vogal 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, Rui 
Luís Silva Matos, em substituição da Srª. Vogal 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, à exceção do Sr. Vereador António João 
Colaço. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, dando, contudo, conhecimento da substituição do Sr. Vogal Carlos Ramos pela Srª. 
Vogal Isabel Martins, e da Srª. Vogal Carla Gonçalves pelo Sr. Vogal Rui Matos, na sequência 
dos pedidos formulados pelos mesmos devido ao seu impedimento, por motivos pessoais, de 
estarem presentes nesta sessão, procedendo em seguida à leitura do edital que a tornou pública 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia 
 
• Aprovação das atas das sessões anteriores, realizadas nos dias 20 de Setembro, 17 de 

Outubro e 23 de Novembro. 
• Expediente. 
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• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
 

Ordem do dia 
 
1º - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2018. 
 
2º - Apreciação e votação de proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2018.  
 
3º - Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2018. 
 
4º - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de despesas 
logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de investimento, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais de um ano 
civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
5º - Designação de elementos para a CPCJ. 
 
6º.- Apreciação da atividade municipal. 
 
7º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação das atas das sessões anteriores, realizadas nos dias 20 de Setembro,  
17 de Outubro e 23 de Novembro: 

 
Atendendo a que foi previamente distribuída cópia das atas das sessões anteriores, realizadas 
nos dias 20 de Setembro, 17 de Outubro e 23 de Novembro, dispensou a Srª. Presidente a sua 
leitura, pelo que colocou-as à apreciação e não se verificando qualquer proposta de alteração, 
submeteu-as a votação, tendo-se verificado o seguinte: 

• A ata da sessão realizada no dia 20 de Setembro, foi aprovada por unanimidade de 
todos os presentes à data da realização da mesma sessão, nomeadamente os 1º. e 2º. 
Secretários, Carolina Cabaça e João Miguel Branco e os Vogais Filipe Mestre, Rui 
Matos, Alexandra Batista, Ana Luísa Fatana e António Jerónimo, não tendo participado 
na votação os restantes Vogais hoje aqui presentes. 

• A ata da sessão realizada no dia 17 de Outubro foi aprovada por maioria, não tendo 
participado na votação os Vogais Maria Isabel Guerreiro Martins e Rui Luís Silva Matos, 
por não terem estado presentes na sessão em causa. 

• A ata da sessão realizada no dia 23 de Novembro foi igualmente aprovada por maioria, 
não tendo participado na votação os Vogais Maria Isabel Guerreiro Martins e Rui Luís 
Silva Matos, por não terem estado presentes na sessão em causa. 

 
Expediente 

 
Deu a 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, nomeadamente: 
 

• Cartas dos Vogais Carla Gonçalves e Carlos Ramos, solicitando a sua substituição, ao 
abrigo do disposto no artigo 31º do Regimento da Assembleia Municipal, por não 
poderem estar presentes nesta sessão, por motivos pessoais.  
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• Ofício do Tribunal de Contas dando conhecimento de diversas recomendações que 
foram transmitidas ao executivo municipal relativas à homologação da conta da 
Autarquia relativa à gerência de 2011. 

• Ofício da Câmara Municipal dando conhecimento dos Vereadores em regime de 
permanência, respetiva distribuição de funções e delegação de competências. 

• “E-mails” da Associação Nacional de Municípios relativos à realização do seu XXIII 
Congresso, realizado no dia 9 de Dezembro corrente, em Portimão. 

• E-mails” do Grupo Parlamentar Os Verdes dando conhecimento das suas iniciativas na 
Assembleia da República sobre “Igualdade salarial entre mulheres e homens” e “Pela 
defesa de um serviço postal público, de qualidade e universal e a reversão da 
privatização dos CTT.” 

 
Outros assuntos de interesse: 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio a Srª. Vogal Alexandra Batista, que 
apresentou uma proposta de moção da CDU, subscrita igualmente pelas Srªs. Vogais Maria 
Isabel Guerreiro Martins e Ana Luísa Marques Fatana, “Pela Reposição das Freguesias”. 
 
Apresentou em seguida o Sr. Vogal António Jerónimo, da CDU, a seguinte proposta de moção, 
igualmente subscrita pelo Sr. Vogal Rui Silva Matos, “Exigindo a urgente resolução da ligação 
ferroviária de Beja/Lisboa”. 
 
A seguir, apresentou o Sr. Vogal Leandro Gonçalves, do PS, a seguinte proposta, subscrita 
igualmente pelos Srs. Vogais Vanda Guerreiro, Rita Nobre, Filipe Mestre, António José Paulino, 
Susana Figueira, Diogo Pereira, Luís Salvador e Ricardo Rodrigues, “Em defesa de um 
entendimento que garanta a continuidade do desenvolvimento social e económico do 
concelho de Castro Verde”. 
 
Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra à Srª. Vogal Alexandra Batista, tendo a mesma 
efetuado a leitura da proposta de moção sobre a “Reposição das Freguesias”, que a seguir se 
transcreve: 

“MOÇÃO 
PELA REPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS 

 
A chamada reorganização administrativa do território das freguesias aprovada pela Lei 11-
A/2013, de 28/11, levou à extinção de centenas de freguesias em todo o País. 
 
A pretexto da redução da despesa do Estado a extinção/agregação das freguesias – à 
semelhança do que sucedeu com outros serviços públicos – inseriu-se num processo mais 
amplo de reconfiguração do Estado, redução do número de trabalhadores, concentração e 
centralização de serviços. 
No nosso concelho, da aplicação dessa Lei, resultou uma União de Freguesias – Casével e 
Castro Verde. 
 
Após decorrido algum tempo desde a aplicação da Lei nº.11-A/2013, de 28/11, este já foi 
suficiente para demonstrar os prejuízos que daí advieram para as populações: - o interior do país 
ficou cada vez mais isolado, o despovoamento acentuou-se, a coesão social e territorial ficou 
mais afetada. As reuniões dos órgãos dessas “uniões” obrigaram, a maiores deslocações dos 
respetivos membros – ao contrário do que apontava o anterior governo, a despesa pública não 
diminuiu. 
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Não restam dúvidas – foi um erro essa pretensa reorganização administrativa do território. E, 
confirmado que está o erro, há que corrigi-lo. 
 
Tal medida significou a eliminação de milhares de eleitos autárquicos, maior afastamento entre 
eleitos e eleitores, maiores dificuldades na resposta aos problemas e anseios das populações, 
desvirtuamento do papel e função das freguesias na organização do poder local, entre outras 
perdas. 
 
Ao contrário do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa territorial autárquica não 
trouxe poupança ao Estado, resultando mesmo em muitas situações em encargos acrescidos 
para as freguesias. O funcionamento de mais freguesias significa uma maior participação cívica 
de mais cidadãos, que por natureza é aquele que está mais próximo das populações. 
 
O fim das freguesias, tal como foi feito, significa, excluir e deixar cada vez mais ao abandono 
quem vive no interior, nos meios rurais. 
 
A reforma administrativa imposta pelo anterior governo, sem consideração da opinião das 
freguesias e das populações, em nada resolveu – antes agravou – os principais problemas com 
que se confrontam as freguesias. 
 
Uma verdadeira reforma administrativa só pode ser concretizada com a real participação e 
envolvimento dos eleitos locais e das populações, atendendo à relevância da matéria, no que 
concerne à reorganização territorial é que as autarquias e populações devem ser auscultadas 
neste processo. 
 
A reposição das freguesias é urgente, por várias razões, de natureza económica, social e 
histórica. Estamos assim, cada vez mais, perante o abandono, o fim da renovação das aldeias e 
das pequenas localidades. 
 
Vêm os eleitos da CDU de Castro Verde propor a esta Assembleia que delibere no sentido de: 
 
1.- Reafirmar a exigência de reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações 
e dos respetivos órgãos autárquicos (Castro Verde e Casével). 
 
2. - Apelar à intervenção dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República no sentido de 
tomarem as medidas legislativas necessárias à reposição das mesmas.” 
 
Concluída a apresentação desta moção, foi distribuída cópia da mesma por todos os Vogais e 
concedido um período para apreciação da mesma.  
 
Concedida a palavra à Assembleia e não se verificando qualquer reparo ao conteúdo da 
proposta de moção, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
A seguir procedeu o Sr. Vogal António Jerónimo à leitura da proposta de moção que a seguir de 
transcreve. 
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“Moção 
Exigimos a urgente resolução da ligação ferroviária de Beja/Lisboa 

 
Considerando que a ferrovia é importantíssima para o desenvolvimento económico da nossa 
região, como meio de transporte de passageiros, para o trabalho, para negócios, o lazer ou 
turismo, e também enquanto meio de transporte de mercadorias. 
 
Considerando que o transporte ferroviário é mais cómodo, causa menos impactos ambientais, o 
tempo de viagem entre Beja e Lisboa tem uma duração menor que o transporte rodoviário - 
cerca de 2h10m -, beneficia uma importante capital de Distrito e diretamente a população servida 
pelas estações de Beja, Cuba, Alvito e Vila Nova da Baronia, que diariamente o utilizam para as 
suas deslocações para o trabalho, para a escola ou para tratar de quaisquer outros assuntos. 
 
Considerando que desde há muito tempo as populações, as autarquias locais e todos os agentes 
de desenvolvimento da região reivindicam a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, a 
melhoria dos comboios e a reposição dos serviços retirados, até ao presente não obtiveram 
qualquer  resposta e nos recentes anunciados investimentos para a ferrovia nacional, não consta 
qualquer verba para estas obras. 
 
Considerando que desde há cerca de duas semanas o serviço tem vindo a piorar, alguns 
horários das automotoras entre Beja e Casa Branca têm sido suprimidos e substituídos por 
transporte em autocarro, acarretando por vezes inconcebíveis atrasos e incómodos aos utentes. 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em sessão ordinária decide: 
 

1- Rejeitar qualquer forma encapotada por parte do Governo do Partido Socialista de 
encerrar o troço da linha Beja – Casa Branca e exigir o compromisso público do não 
encerramento deste serviço, assim como a consignação, desde já, de verbas para a sua 
qualificação, nomeadamente através da eletrificação deste percurso, bem como o 
comprometimento quanto à calendarização e previsão das referidas melhorias. 
 

2- Exigir que na ligação Beja - Casa Branca seja retomada a normalidade, desde já. 
 

3- Em caso de ausência de resposta, ou de o governo confirmar a intenção de encerrar a 
linha, convocar as populações, os empresários e as suas estruturas associativas para, 
em conjunto, se encontrarem formas de oposição a esta grave agressão ao 
desenvolvimento da região e ao bem-estar das suas populações. 
 

4- Dar conhecimento à comunicação social, a todos os órgãos de soberania, às 
associações empresariais e à população.” 

 
Concluída a apresentação desta moção, foi distribuída cópia da mesma por todos os Vogais e 
concedido igualmente um período para apreciação da mesma.  
 
A seguir, deu a Srª Presidente a palavra à Assembleia. Interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre 
manifestando a sua concordância no sentido da ligação ferroviária de Beja/Lisboa ter as mesmas 
condições das outras capitais de distrito, nomeadamente a sua eletrificação e com outras 
condições de transporte. 
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Lembrou, contudo, que dada a dimensão da região do Baixo Alentejo, esta ligação apenas 
beneficia quatro concelhos e por isso não reflete a totalidade desta região e por isso, apesar de 
concordar com as reivindicações desses concelhos, é de opinião que esta moção devia alargar-
se a todo o Baixo Alentejo e não se cingir apenas à ligação de Beja-Lisboa. 
 
Referiu-se depois o mesmo Vogal aos considerandos da mesma moção, nomeadamente quando 
se refere à intenção do governo de encerrar a linha em causa, lembrando que a situação é 
contrária ao afirmado, uma vez que tem conhecimento da intenção da administração central de 
proceder a obras de requalificação nessa via, através da sua eletrificação e melhoria nos 
serviços. 
 
Questionou depois o Sr. Vogal Filipe Mestre se alguém tinha uma ideia quanto ao número médio 
de passageiros que utilizam este meio de transporte, assim como do volume de mercadorias 
transportadas. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal António Jerónimo, lembrando que este assunto foi abordado 
recentemente no programa de televisão “Prós e Contras”, em que um representante do Governo 
afirmou que isto era assunto da sua agenda, contudo, tem conhecimento que, dos investimentos 
anunciados a nível de ferrovia nacional, este troço Beja/Lisboa não tem inscrito quaisquer 
verbas, e daí ser questionável qual o real interesse na melhoria desta via ferroviária por parte do 
governo. 
 
Usou da palavra em seguida o Sr. Vogal António José Paulino, afirmando que concordava em 
parte com o texto desta moção, mas, no entanto, é de opinião que a mesma devia ser de uma 
forma mais abrangente e global, incluindo também a reivindicação em termos de número de 
comboios que circulam na linha de Funcheira e que é utilizada pela grande parte dos cidadãos 
do concelho de Castro Verde e limítrofes. 
 
Afirmou que, apesar de não concordar com a parte final desta moção, é de opinião que fazia 
sentido que a mesma reivindicasse também a melhoria de todas as ligações ferroviárias Sul-
Norte, nomeadamente no serviço intercidades e alfa-pendular.  
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de moção submetida a votação, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com nove abstenções dos eleitos do PS e os dez votos favoráveis 
dos eleitos da CDU. 
 
Procedeu depois o Sr. Vogal Leandro Gonçalves à leitura da proposta de moção que a seguir se 
transcreve: 
 

“Moção 
Em defesa de um entendimento que garanta a continuidade do desenvolvimento social e 

económico do concelho de Castro Verde! 
Considerando que, 

• A SOMINCOR é o principal empregador do concelho de Castro Verde e a mais significativa 
empresa privada geradora de riqueza no distrito de Beja; 

• A riqueza gerada pela empresa tem, e deve continuar a ter, um papel importante no 
desenvolvimento social do concelho de Castro Verde; 

• Tem sido o comprometimento entre os trabalhadores e a empresa que tem permitido a obtenção 
de resultados económicos relevantes, quer para o concelho, quer para a região, quer igualmente 
para o país; 
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• O futuro deve ser feito da continuidade desses comprometimentos, tidos como fundamentais ao 
prosseguimento do investimento em novos projetos que, per si, serão geradores de riqueza 
social e económica; 

• Não há riqueza sem trabalhadores motivados e com condições de trabalho justas; 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em sessão ordinária de 21 de 
Dezembro de 2017, delibera: 
 

• Apelar vivamente a um entendimento entre a administração da empresa e os 
trabalhadores, reabrindo os caminhos do diálogo e da negociação franca e aberta que, 
conduza à consagração das aspirações dos trabalhadores e recoloque o dia a dia da 
empresa na senda da paz social tão cara a todos nós.  

Da presente moção foi dado conhecimento à SOMINCOR, à estrutura representativa dos 
trabalhadores e à comunicação social.” 
 
Concluída a apresentação desta moção, foi distribuída cópia da mesma por todos os Vogais e 
concedido um período para apreciação da mesma.  
 
Concedida a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal António Jerónimo, afirmando que 
estava perfeitamente a par da situação e que concordava plenamente com o conteúdo da 
moção, afirmando que, quer os trabalhadores quer os seus representantes sindicais, sempre 
estiveram disponíveis para falar com a administração da Somincor e é nesse sentido que tem 
sido a luta dos trabalhadores para haver negociações francas. 
 
Afirmou, contudo, que da parte da mesma empresa não tem havido vontade de negociar com os 
representantes dos trabalhadores - o Sindicado da Indústria Mineira – e a seguir explicou em 
pormenor as negociações havidas, nomeadamente com os trabalhadores da lavaria, e as 
propostas que foram apesentadas pela empresa e rejeitadas pelos trabalhadores. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Leandro Gonçalves afirmando que a intervenção do Sr. Vogal 
António Jerónimo reforça ainda mais esta moção e a necessidade da sua aprovação. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de moção submetida a votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Rui Matos que, a 
propósito do serviço de transporte facultado aos alunos do concelho, por parte da Câmara 
Municipal, sendo o mesmo utilizado na vinda e no regresso aos respetivos estabelecimentos de 
ensino a partir da Estação de Funcheira, perguntou o Sr. Vogal, qual o número de alunos que de 
facto usufruem deste serviço e como é que ficam os restantes alunos que frequentam outros 
estabelecimentos de ensino, nomeadamente em Portalegre, Évora, Beja e outras localidades, e 
que utilizam a linha ferroviária Beja-Lisboa, a fechar, ficando assim, em sua opinião, 
aparentemente esquecidos. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre, lembrando que só a Câmara Municipal pode dar a 
resposta ao solicitado pelo Sr. Vogal Rui Matos, contudo, é de opinião que, o facto deste 
executivo estar apenas em funções há cerca de dois meses, leva-o a pensar que a preocupação 
do mesmo foi resolver o problema da maioria desses mesmos alunos. 
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Concedida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, António José Brito, o mesmo lembrou que a 
criação deste transporte de alunos entre Castro Verde e Funcheira foi inicialmente uma proposta 
apresentada pelo Partido Socialista nesta Assembleia, mas que não chegou a ser concretizada 
pelo anterior executivo, tendo ficado retida “na gaveta”, sendo assim, foi a mesma posta em 
prática já na vigência do atual executivo, dando cumprimento a um compromisso do Partido 
Socialista em termos eleitorais. 
 
Informou que abertas as inscrições para o efeito, surgiram 53 alunos interessados a usufruírem 
deste serviço, encontrando-se a utilizar regularmente esse mesmo transporte a partir da Estação 
de Funcheira e que assim acabou-se com a deslocação de dezenas de automóveis de pais para 
transportar os respetivos filhos, face à carência deste mesmo transporte.  
 
Relativamente aos restantes alunos referidos pelo Sr. Vogal Rui Matos, lembrou o Sr. Presidente 
da Câmara que há um transporte rodoviário que pode ser utilizado pelos mesmos, no entanto, 
frisou que este assunto não está a ser descurado pela Câmara Municipal, existindo mesmo 
negociações com as Câmaras Municipais de Ourique e de Almodôvar, no sentido de haver uma 
concertação conjunta na prestação desse transporte, poupando assim em termos financeiros os 
respetivos custos deste serviço social. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Rui Matos afirmando que não estava de forma alguma desagradado 
com a prestação deste serviço, mas a sua intervenção foi no sentido de alertar para o facto de 
haver outros alunos que não foram salvaguardados e que, em sua opinião, não pode haver 
tratamento desigual entre os mesmos.  
 

Período reservado à intervenção do público. 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, solicitaram a sua intervenção os cidadãos Adelino 
Coelho e Cristina Lampreia. 
 
Concedida a palavra ao cidadão Adelino Coelho que retomando a sua intervenção na última 
sessão extraordinária desta Assembleia, acerca do agravamento do IMI nos prédios degradados 
ou devolutos, lembrou que essa taxa não se fixa apenas nos 0,3% mas pode ir até aos 30%. 
 
O Sr. Presidente da Câmara respondendo ao reparo do cidadão Adelino Coelho, lembrou que foi 
efetivamente essa taxa que a Câmara e a Assembleia Municipal fixaram que foi de 30% sobre os 
0,3%. 
 
Continuando a sua intervenção, o Sr. Adelino Coelho, quanto à posição sobre a ligação 
ferroviária Beja-Lisboa, hoje aqui tomada, afirmou que o que estava em causa é o isolamento, o 
esquecimento e a falta de investimentos nesta região, resultante das políticas postas em prática 
durante muitos anos pelos sucessivos governos e daí, em sua opinião, os cidadãos baixo 
alentejanos terem todo o direito de reclamar e exigir que o serviço na linha de Beja e entre outras 
seja melhorado. 
 
Afirmou o Sr. Adelino Coelho que as pessoas não querem saber qual o volume de passageiros 
ou de mercadorias, conforme reparo feito pelo Sr. Vogal Filipe Mestre, mas sim efetivamente 
usufruir de um serviço digno. 
 
Lembrou o mesmo cidadão que o Movimento “Beja Merece Mais” tem feito um trabalho 
extraordinário, também ao nível desta mesma reivindicação, e que é de opinião que a proposta 
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da moção agora aprovada, podia ter sido reformulada a contento de todos, sem a desvirtuar, e  
ter sido aprovada por unanimidade, dando assim mais força à respetiva reivindicação. 
 
A seguir, interveio a cidadã Cristina Lampreia que começou por questionar o motivo da CDU só 
agora estar a reivindicar a reposição das freguesias, face a uma lei que foi implementada no ano 
de 2013. 
 
Questionou a mesma cidadã qual o motivo da moção hoje aprovada só reivindicar a linha “Beja-
Casa Branca, quando houve uma linha que ligava Beja-Lisboa”,  daí ser de opinião que a mesma 
reivindicação devia ser “Beja-Lisboa e não “Beja-Casa Branca e Casa Branca-Lisboa”. 
 
Levantou a seguir a Srª. Cristina Lampreia o problema no abastecimento de água em Castro 
Verde, com frequentes e duradouros cortes, o que a leva a concluir que parece que “estamos 
num pais de terceiro mundo.” 
 
Opinou a mesma cidadã, sobre a falta de investimentos nesta área, em Castro Verde, apesar de, 
em sua opinião, a autarquia ter tido condições financeiras para o efeito, como tem sido alvitrado 
na opinião pública, e tenha optado por investir noutras áreas assim como em eventos culturais. 
 
Interveio em seguida, a Srª. Vogal Alexandra Batista que, a propósito do reparo feito pela Srª. 
Cristina Lampreia quanto à posição da CDU sobre a reposição das freguesias, lembrou que o 
assunto não é novo e esta não é a primeira reivindicação da CDU desde a implementação da lei 
da chamada reorganização administrativa do território das freguesias que levou à extinção de 
muitas em todo o País, tendo esta Assembleia deliberado, algumas vezes, essa mesma 
reivindicação, nestes termos ou em termos parecidos. 
 
Usou da palavra, a seguir, o Sr. Vogal Leandro Gonçalves que a propósito do alvitrado, pelo 
cidadão Adelino Coelho, acerca do abandono e falta de investimentos na região, e afirmando 
que não pretendia defender nenhum governo, mas sim ajudar a refletir sobre os problemas do 
concelho de Castro Verde, afirmou que reconhece alguma falta de investimento na nossa região, 
todavia, lembrou os investimentos feitos pelo Governo do Partido Socialista, a nível do distrito de 
Beja, nomeadamente no Aeroporto de Beja, pese embora, em sua opinião, não ser o que muita 
gente esperava, os investimentos de Alqueva, a requalificação, que muita gente batalhou, do IP 
2 até Évora, assim como nos investimentos no Instituto Politécnico de Beja, e lembrou que 
recentemente foi feito um anúncio por parte do Governo contemplando uma intervenção na 
mesma ferrovia. 
 
Interveio em seguida o Presidente da Câmara, respondendo às questões colocadas pela cidadã 
Cristina Lampreia, lembrando que o atual executivo está em funções apenas há dois meses, por 
isso a mesma cidadã não podia ter a expetativa de que, neste curso período de tempo, fosse 
resolvido o gravíssimo problema da rede de águas de Castro Verde, cuja degradação é 
conhecida, de anos anteriores e da responsabilidade de outras gestões, e que origina roturas 
frequentes no abastecimento  
 
Referiu o Sr. Presidente da Câmara que se trata de um problema complexo, de difícil resolução, 
que não tem fundos comunitários para o respetivo financiamento, e que se trata de um 
investimento muito significativo, não tendo por isso a Câmara Municipal condições financeiras 
para lhe dar resposta, pelo que afirmou que vão continuar a haver roturas, mas frisou que o atual 
executivo continuará verdadeiramente empenhado na possibilidade de encontrar todos os 
caminhos que possam conduzir à sua resolução. 
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Lembrou também que o atual executivo na sua última reunião havia decidido não aumentar o 
preço do consumo de água, por achar que os argumentos são os mesmos que defendiam, 
quando no estatuto de oposição, pese embora os riscos que daí possam advir. 
 
Usou da palavra depois o cidadão Adelino Coelho que, a propósito do proferido pelo Sr. Vogal 
Leandro Gonçalves quanto aos investimentos do Governo PS na região, rebateu essa mesma 
falta de investimentos pois, em sua opinião, o Baixo Alentejo tem sido o “parente pobre do pais 
por parte do poder central”, “mesmo muitas vezes com o Partido Socialista no governo”, ao invés 
do que verifica no Alto Alentejo, em que a situação é diferente, verificando-se muito mais 
desenvolvimento e que, em sua opinião, tal não se deve à maior ou menor capacidade das 
pessoas lá residentes, mas sim por uma questão de opção nas decisões centrais. 
 
Lembrou a Srª. Presidente que já havia sido excedido este período destinado à intervenção do 
público e que havia outro período no final destes trabalhos. 
 
Deu contudo ainda a palavra à cidadã Cristina Lampreia, tendo a mesma afirmado que não 
esperava que o atual executivo já tivesse tido condições para resolver o problema do 
abastecimento de água em Castro Verde, mas questionava sim qual é a ordem de prioridade da 
sua resolução, isto é, se vai o executivo continuar com a “cultura bem puxada mas sem água”. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que há outros problemas graves e de difícil resolução, no 
entanto, a questão do abastecimento de água é prioritária, mas lembrou que a dimensão de uma 
obra destas implica um enorme esforço financeiro que tem que ser bem calculado. 
 

Ordem do dia 
 
1º - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 
      2018: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia as propostas do Orçamento e Opções do 
Plano para o ano de 2018, na sequência da proposta formulada pelo executivo municipal, 
conforme sua deliberação tomada no dia 14 de Dezembro corrente, que a seguir se transcreve: 
 
“Considerando que se encontram terminados os documentos previsionais da Autarquia, 
Orçamento e Opções do Plano, diga-se Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais 
Relevantes, adiante designados respetivamente por PPI e AMR. 
 
Considerando que a aprovação dos mesmos é da competência da Assembleia Municipal, pf. do 
disposto no art.º 25º/1-a) do Anexo I à Lei nº.75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da 
Câmara Municipal, cf determina o art.º 33º/1-c), do mencionado diploma; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a este Órgão executivo, que após aprovação desta proposta de 
documentos previsionais para o ano de 2018 e no caso do (PPI) os mesmos sejam submetidos 
para aprovação do Órgão deliberativo do Município.”  
 
Posto isto, a Srª. Presidente questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre se poderia prestar 
alguns esclarecimentos adicionais, tendo o mesmo confirmado essa intenção. 
 
Assim, o Sr. Presidente da Câmara começou por informar que as presentes Opções do Plano 
têm inscrito o valor global de 11.950.000 €, valor relativamente mais baixo do que no ano 
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corrente, sendo que o mesmo teve que ser elaborado num prazo recorde, tendo em conta o 
período que medeia a tomada de posse e esta data e as démarches feitas até à elaboração dos 
mesmos. 
 
Adiantou que o processo de elaboração destes documentos não foi muito diferente dos anos 
anteriores, tendo sido solicitados contributos aos Srs. Vereadores na Oposição, aos partidos 
políticos com assento nesta Assembleia, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Social Democrata, 
assim como nas reuniões desenvolvidas com as Juntas de Freguesia e nas reuniões públicas 
promovidas em todas as sedes de freguesia, informando que as mesmas foram muito 
participadas, quer em termos de presença quer dos contributos dados. 
 
Adiantou que as linhas para a sua elaboração não fazem um corte com aquilo que foi a 
governação anterior e tiveram presente as obras em curso e as adjudicadas, nomeadamente o 
prolongamento da Rua Joaquim Agostinho, em Castro Verde, a construção do Pavilhão de 
Reservas do Museu das Ruralidade, em Entradas, o alargamento da EM 508 entre Castro Verde 
e Santa Bárbara e do CM 1139, entre Santa Bárbara e A-do-Neves, o Centro de Viola 
Campaniça, assim como a intervenção na rede de abastecimento de água a Castro Verde, no 
que se refere à redução de perdas. 
 
Referiu-se ainda a outras intervenções, por serem consideradas necessárias, nomeadamente a 
requalificação do Pavilhão Desportivo Municipal, as obras incluídas no processo de regeneração 
urbana em Castro Verde (corredor pedonal na Rua Morais Sarmento e na Praça da República 
até à Praça do Município, o eixo Largo Vítor Prazeres à Rua Dr. António Francisco Colaço e o 
Centro de Viola Campaniça), a requalificação do Centro Coordenador de Transportes e a Zona 
de Atividades Económicas, reafirmando, contudo, que este último projeto não é consensual por 
parte do Partido Socialista quanto à sua localização, mas, todavia, há que ter em conta o 
investimento já feito para a implementação do mesmo. 
 
Referiu depois o Sr. Presidente da Câmara que estas obras são investimentos de grande vulto 
em termos financeiros, sendo que as obras que integram o Plano de Regeneração Urbana tem 
um financiamento comunitário que ascende a cerca de 2.300.000 €. 
 
Lembrou, contudo, que a par disso a Autarquia irá ter algumas dificuldades quanto à sua 
participação financeira nas intervenções a levar a cabo na EM 508 entre Castro Verde e Santa 
Bárbara e no CM 1139, entre Santa Bárbara e A-do-Neves, face aos encargos resultantes das 
expropriações dos terrenos adjacentes às mesmas vias que ascenderá a 1.400.000 €. 
 
Quanto a novos projetos o Sr. Presidente referiu-se particularmente às iniciativas referentes à 
criação de um “Piquete Verde” para dar resposta ao problema na higiene urbana, principalmente 
em Castro Verde; o projeto “Castro Casa”, cujo objetivo é a aquisição de imóveis degradados 
para posterior requalificação e arrendamento, mediante regras ainda a criar; o reforço das 
atividades de “Tempos Livres”, indo assim ao encontro das reivindicações já antigas por parte do 
PS; a criação de “Bolsas de Mérito” aos estudantes mais dedicados, para além das atuais bolsas 
de estudo; a criação de ensino pós-graduado em Castro Verde, conforme já contactos havidos 
com estabelecimentos de ensino superior; a requalificação da iluminação do Campo de Futebol 
nº.2 do Estádio Municipal; o estudo da construção de um pavilhão multiusos em Castro Verde; a 
revalorização da Feira de Castro enquanto principal marca desta vila, incluindo a criação do 
“Museu da Feira de Castro”; o reforço financeiro mensal à Associação dos Bombeiros 
Voluntários e à Delegação da Cruz Vermelha de Castro Verde; seguindo igualmente uma 
proposta que apresentaram no executivo anterior, enquanto no papel de oposição. 
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Referiu-se igualmente às obras de requalificação da Escola Secundária e à Unidade Móvel de 
Apoio Social, cuja implementação está dependente de acordos em termos financeiros com os 
responsáveis nas respetivas áreas, nomeadamente os Ministérios da Educação e da Saúde, 
sendo precisamente por isso que não constam nas Opções do Plano e Orçamento. Quanto à 
intervenção na rede de águas de Castro Verde, o Sr. Presidente informou que a mesma vai 
processar-se conforme trabalhos já adjudicados e que têm a ver com o controle de pressão e da 
redução de perdas, seguindo-se depois o estudo de intervenção faseada na respetiva rede. 
 
Salientou depois o Sr. Presidente a intenção de continuar, sem qualquer alteração, o apoio às 
associações e clube desportivos, na área social e na educação, seguindo assim o que 
subscreveram enquanto vereadores da oposição. 
 
Quanto ao papel das Juntas de Freguesia, o Sr. Presidente da Câmara lembrou os acordos de 
execução e contratos inter-administrativos com as mesmas, para investimentos, e que no 
corrente se traduzia numa transferência anual de 55.000 €, situação que irá manter-se no ano de 
2018. 
 
Adiantou, sim, que no próximo ano haverá uma disponibilidade por parte da Câmara Municipal 
na inscrição de intervenções nas freguesias, em Opções do Plano e Orçamento, e daí aproveitar 
para pedir desculpas às Srªs. Presidentes das Juntas de Freguesias pois, apesar de terem 
havido conversas prévias, houve, em termos temporais, a impossibilidade de as informar 
relativamente às mesmas obras, nomeadamente a construção da Casa Mortuária de Entradas, 
do Pólo da Biblioteca em São Marcos da Ataboeira e do Jardim e dos arranjos exteriores da 
Escola Básica de Santa Bárbara de Padrões. 
 
Feita a apresentação genérica dos documentos por parte do Sr. Presidente da Câmara, propôs a 
Srª. Presidente a realização de um intervalo nos trabalhos. 
 
Retomados os trabalhos e dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Leandro 
Gonçalves que “deu boa nota” à rapidez e assertividade com que estes documentos foram 
elaborados, nos termos anunciados pelo Sr. Presidente da Câmara, afirmando, por isso, que 
afinal o Partido Socialista estava preparado para governar a Autarquia, salientando ainda que da 
análise que fez aos mesmos documentos, em sua opinião, os mesmos parecem-lhe ajustados e 
realistas, procurando substanciar aquilo que foram as propostas eleitorais e com um elevado 
sentido de responsabilidade da função dos eleitos do Partido Socialista, ao incluir e dar 
continuidade aos projetos que vinham do anterior executivo. 
 
Sublinhou o mesmo Vogal a importância daquilo que, ao nível de um conjunto de apoios que 
estão consagrados às instituições na área social, desportiva e cultural, se mantém à respetiva 
atividade. 
 
Afirmou ainda o Sr. Vogal Leandro Gonçalves que gostava que de facto das matérias aqui 
abordadas, nomeadamente a questão da rede de águas, fosse uma verdadeira prioridade para 
este executivo, embora de forma faseada, como foi apontada pelo Sr. Presidente.  
 
Em seguida, foi dada a palavra à Srª. Vogal Manuela Florêncio, reportando-se à apresentação 
feita pelo Sr. Presidente da Câmara e sobre a intervenção do Sr. Vogal Leandro Gonçalves feita, 
naturalmente, na sua qualidade de Vogal e não de representante do Sr. Presidente e que, em 
sua opinião, o mesmo está numa situação, que nunca aconteceu neste Órgão, pertencendo à 
bancada do Partido Socialista e portanto Vogal deste Órgão, tendo, como tal, uma atitude 
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fiscalizadora sobre a atividade da Câmara Municipal, mas por outro lado, constata-se que o 
mesmo é também um elemento que ajuda na elaboração destes documentos, na sua qualidade 
de Chefe de Gabinete da Presidência, daí ter que destrinçar em que qualidade é que se encontra 
neste Órgão, se a defender a Câmara ou se na sua função fiscalizadora, enquanto Vogal desta 
Assembleia Municipal. 
 
Congratulou-se depois a Srª. Vogal pela forma como todo o processo de elaboração das Opções 
do Plano e Orçamento decorreu, conforme descrito pelo Sr. Presidente da Câmara, tendo em 
conta o tempo recorde a que foi sujeito, sendo sua opinião que este processo, que vinha de 
anteriores mandatos, deve manter-se, assim como a forma detalhada da apresentação destes 
documentos, feita hoje pelo Sr. Presidente da Câmara, uma vez que a análise dos mesmos não 
é fácil, tendo em conta que se trata de números. 
 
Referiu-se, por isso, em particular ao caso da resolução do problema da água, como prioritária, 
em que na parte introdutória ao próprio documento, com o título objetivos estratégicos, são 
definidos oito setores, sendo que nenhum deles se refere à questão da água, estando por isso 
omissa. Acrescentou, contudo, que prestada uma melhor atenção a esta questão verifica-se 
contudo que a verba relacionada com a mesma cifra-se em muito menos de metade da que está 
contemplada nas Opções do Plano do ano corrente. 
 
Afirmou a mesma Vogal que, da análise destes documentos previsionais, havia detetado outras 
incoerências nesta questão da água, é que nas previsões de cobrança/venda de serviços 
relacionados, há uma previsão superior àquela que foi fixada em 2017, quando foi afirmado 
nesta sessão da decisão da Câmara de não aumentar o custo do consumo de água. 
 
Questionou depois a Srª. Vogal Manuela Florêncio o que leva a Câmara a fixar uma previsão de 
cobrança de derrama no valor de 179.000 € quando está perante um acerto de contas que tem 
com o “Fisco”, como é do domínio público. 
 
Congratulou-se igualmente por ver uma série de obras que transitam das Opções do Plano do 
ano corrente para o que está em apreciação, que, em sua opinião, são fundamentais para o 
desenvolvimento do concelho, nomeadamente a já referida requalificação das estradas 
municipais, do Centro de Viola Campaniça, da intervenção na rede de água de Castro Verde, 
obras já contratadas com uma verba total, não definida, superior a 1.000.000 €. Perguntou, por 
isso, como é que a Autarquia pensa conseguir este valor, não definido, se é através de um saldo 
da conta de gerência ou se através de um eventual recurso a crédito. 
 
Referiu-se depois a Srª. Vogal a uma série de medidas novas, que faziam parte do programa do 
Partido Socialista e que o Sr. Presidente da Câmara já referiu com detalhe, no entanto, reparou 
que da análise dos documentos previsionais, apesar de serem interessantes, estão as mesmas 
todavia contempladas com verbas irrisórias para a sua implementação, e algumas delas sem 
continuação para os anos seguintes, conforme pormenorizou. 
 
A seguir foi dada a palavra à Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Ana 
Maria Guerreiro, que a propósito de figurar no Orçamento Municipal o projeto de construção da 
Casa Mortuária de Entradas, informou que aceitava o pedido de desculpas do Sr. Presidente da 
Câmara, mas de qualquer forma efetuou a seguinte declaração: 
 
“O questionável sentido democrático e falta de sentido de oportunidade merece um 
esclarecimento em sede própria. Por isso é relevante informar que: 
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1 - O conteúdo programático / programa eleitoral da candidatura eleita para a Câmara Municipal 
é totalmente omisso em projeto de tal natureza; 
 
2 - Na reunião havida entre o Sr. Presidente da Câmara e a Sr. Presidente da Junta de Entradas 
tal intenção foi omitida; 
3 - As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta desta Freguesia, na qual consta o 
projeto, foram aprovados pelo Órgão Executivo a 12 de dezembro (conforme ata); 
 
4 - O ato sugestivo e presidencial de alteração das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
(aprovado a 12 de dezembro, sublinhe-se) não pode ser encarado como “normal”; 
 
5 - Não se justificando uma alteração ao aprovado Orçamento e Grandes Opções do Plano 
temos uma réplica/duplicação do projeto e respetivo dinheiro público em Orçamento e Grandes 
Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
A questão que se coloca é: Podemos nós trabalhar com os factos que dispomos e tomar as 
melhores decisões de acordo com as circunstâncias, ou seremos desafiados a recorrer ao 
improviso estratégico de forma constante? 
 
É que, para este caso, estamos a falar em dar corpo a um projeto cuja parcela de terreno é de 
domínio público da Junta de Freguesia e que merece um esclarecimento da forma e modo como 
pretende a Câmara Municipal cumprir com o proposto.” 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Rui Matos referindo-se a verbas orçamentadas, para vários 
anos, isto deste o ano em curso até 2021, para a intervenção na rede de água de Castro Verde, 
em cerca de 1.000.000 €, questionou o executivo sobre o que pretende fazer com uma verba de 
325.000 € para o mesmo período, enquanto contempla verbas no valor de 300.000 € para a 
criação de um corredor pedonal na Rua Morais Sarmento, de 235.000 € para outro corredor 
pedonal na Praça da República até à Praça do Município, assim como de 1.000.000 € para 
requalificação do espaço público do Largo Vítor Prazeres, em Castro Verde, e, por isso, em sua 
opinião, não deixa de ser um grande contrassenso, tendo em conta quem andou a reivindicar 
tanto tempo que era importantíssimo reparar a rede de águas. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Leandro Gonçalves que, a propósito das dúvidas suscitadas pela 
Srª. Vogal Manuela Florêncio, afirmou que não existem dúvidas e que a sua posição nesta 
Assembleia é de eleito, enquanto Vogal, mas também que não haja dúvidas relativamente ao 
seu apoio ao atual executivo e ao respetivo programa eleitoral vencedor nas eleições. 
 
Adiantou o mesmo Vogal que julgava todos juntos ao serviço e a favor da Câmara Municipal, 
independentemente da posição individual que cada um possa ter, dentro ou fora da Câmara, e 
lembrou que não é preciso fazer um grande esforço para olhar para a bancada da CDU e 
perceber que não só agora, como no passado, consegue-se encontrar um conjunto de 
colaboradores da própria Câmara Municipal que estiveram, neste caso muito concreto, a sua 
participação na elaboração dos documentos previsionais, pelo que, em, sua opinião, se existe 
essa confusão em relação ao Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Câmara, também se pode 
fazer esse julgamento aos restantes membros que são funcionários da Autarquia, 
nomeadamente, no anterior mandato, em que um desses funcionários, que participava na 
elaboração destes documentos, era em simultâneo Presidente de uma União de Freguesias. 
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Lamentou o Sr. Vogal Leandro Gonçalves essa tentativa de condicionamento da sua atuação e 
que obviamente a não aceitava. 
 
Quanto à intervenção da Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, informou o 
Sr. Vogal que, na qualidade de cidadão, esteve presente na reunião entre o executivo e a 
população, onde a mesma Presidente de Junta participou, e que, quando a questão da Casa 
Mortuária foi colocada, houve uma concordância, da mesma, quanto à utilização de uma parcela 
de terreno propriedade da Junta de Freguesia, e que, por isso, parecia óbvio que existia uma 
abertura para juntamente com o executivo resolver a questão da construção da Casa Mortuária. 
 
Quanto às restantes considerações da mesma Presidente de Junta, o Sr. Vogal Leandro 
Gonçalves afirmou que lhe parecia que já tinha sido aqui explicado que houve de facto um erro, 
sobre o qual o Sr. Presidente da Câmara já pediu desculpas, e adiantou que tal não significa 
essa alegada duplicação e que certamente existirão outros projetos onde a Junta de Freguesia 
de Entradas, ou outras, poderão fazer uso desse dinheiro orçamentado, ou então, no caso de 
Entradas e relativamente à Casa Mortuária, que o diga clara e objetivamente, se preferir a opção 
de ser a própria Junta a assumir essa mesma construção. 
 
Interveio depois a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões 
que, relativamente às propostas apresentadas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento 
Municipais e no que se refere à respetiva Junta de Freguesia, afirmou que aceitava igualmente o 
pedido de desculpas do Sr. Presidente da Câmara e que se congratulava com a realização das 
obras propostas na sede de freguesia de Santa Bárbara de Padrões, e, por isso, informou que 
ainda conseguiu alterar as Opções do Plano e Orçamento, manifestando, contudo, o desejo da 
sua efetiva realização já no ano de 2018. 
 
Lembrou a mesma Vogal e Presidente da Junta de Freguesia que estava prevista uma 
intervenção na requalificação do telhado da Escola da Sete e o seu arranjo exterior, obra esta 
que consta nas Opções do Plano e Orçamento Municipais, no entanto, o Sr. Presidente da 
Câmara não referiu a prevista criação de um museu museológico na antiga Escola do Corvo, e 
que também consta no Orçamento Municipal, cuja intervenção até já foi iniciada pela Junta de 
Freguesia. 
 
Usou da palavra a seguir a Srª. Vogal Manuela Florêncio afirmando que de forma alguma a sua 
intervenção foi uma tentativa de condicionar o Sr. Vogal Leandro Gonçalves nas suas 
intervenções, pois, a CDU sempre teve o entendimento de que, desde que saiba, nunca tal 
ocorreu em qualquer mandato, um elemento do Gabinete dos cargos políticos autárquicos fosse 
simultaneamente um elemento da Assembleia Municipal.  
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal António Jerónimo solicitando esclarecimentos sobre o projeto 
“Castro Casa”, se a respetiva verba orçamental, em três anos, se destina a aquisição de casas 
devolutas e para a sua reabilitação e se o mesmo programa se cinge somente à parte “velha” da 
vila de Castro Verde ou se é alargada às restantes localidades do concelho. 
 
Em seguida, pronunciou-se o mesmo Vogal, sobre os acordos de colaboração estabelecidos 
entre a Autarquia e as Juntas de Freguesia, questionando o motivo da redução significativa ao 
nível das dotações iniciais previstas para as Juntas de Freguesia de Entradas, Santa Bárbara de 
Padrões e de São Marcos da Ataboeira, de 75.000 para 55.000 mil euros, pretendendo saber se 
o mesmo foi acordado com as respetivas Juntas, uma vez que no caso da União de Freguesias 
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de Castro Verde e Casével a situação é inversa, pois a mesma passará de 75.000 € para 
135.000 € 
 
Posto isto, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que, quanto às questões colocadas 
pelo Sr. Vogal António Jerónimo, e sobre o projeto “Castro Casa”, informou que o mesmo é para 
desenvolver durante um período de quatro anos, sendo objetivo primeiro adquirir imóveis 
abandonados/devolutos e a seguir fazer a respetiva reabilitação, nomeadamente na “zona velha” 
de Castro Verde, para repovoar essa mesma zona, evitando a procura que se verifica na 
periferia e deixando as zonas centrais mais vazias e desertas, como é pratica corrente por este 
pais fora, destinando-se os mesmos, à partida, para arrendamento a jovens casais, procurando 
assim, ao mesmo tempo, procurar estabelecer algum equilíbrio no mercado do imobiliário, dentro 
da medida do possível. 
 
Quanto à alteração de verbas para as Juntas de Freguesia, o Sr. Presidente da Câmara 
informou que a diminuição da transferência de verbas para investimento por parte das Juntas de 
Freguesia foi decisão tomada no anterior executivo, pelo que o executivo em funções limitou-se 
a adotar essa mesma decisão. 
 
Relativamente à União de Freguesias de Castro Verde e Casével, a alteração proposta tem a 
ver, em sua opinião, com uma questão muito simples, com o facto de ter que se considerar 
Casével como parte integrante dos investimentos da mesma União de Freguesias, para além de 
que esta mesma União de Freguesias não tem a parte de investimentos municipais diretos, 
como é o caso da Casa Mortuária de Entradas e as obras na freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões e em São Marcos da Ataboeira. 
 
Quanto à questão da construção da Casa Mortuária de Entradas, o Sr. Presidente lembrou que o 
Sr. Vogal Leandro Gonçalves já recordou a anuência, por parte da Srª. Presidente da Junta de 
Freguesia, verificada sobre o assunto, na sessão pública de preparação das Opções do Plano e 
Orçamento, ocorrida em Entradas. 
 
Afirmou, contudo, o Sr. Presidente que as ideias, e sobretudo as boas, não são, em exclusivo, 
propriedade de ninguém, portando, em sua opinião, a construção da Casa Mortuária, no local 
previsto é sempre uma decisão da Junta de Freguesia, nomeadamente quanto ao respetivo 
terreno, sendo que a Câmara Municipal de forma alguma quer entrar em divergência com a 
mesma, isto é, se a Srª. Presidente da Junta de Freguesia entender que a Casa Mortuária não 
deve ser construída, como, em sua opinião, “tem vindo a acontecer nos últimos quinze anos”, a 
Câmara pode enveredar por outra solução, mas sempre de encontro aos anseios da população. 
 
Quanto à questão da requalificação da rede de águas de Castro Verde e a diminuição 
significativa de verbas inscritas, conforme reparo feito pelo Sr. Vogal Rui Matos, afirmou que 
seria sim muito interessante verificar a concreta execução desse milhão de euros anteriormente 
inscritos lembrando que inscrever verbas é muito simples o que é difícil é executar. 
 
Relativamente às obras que transitam e ao financiamento não definido, lembrou a contratação 
por parte da Câmara Municipal de dois empréstimos, em 2015, um de 900.000 € e outro de 
700.000€, destinando-se o primeiro para financiamento de obras no pavilhão municipal e na 
estrada de Santa Bárbara de Padrões até ao limite do concelho, e o outro para dar resposta à 
consolidação desta mesma última obra, cuja adjudicação é de aproximadamente 1.400.000 € e 
em que a Autarquia apenas tem disponível para a concretizar cerca de 460.000 €, portanto falta-
lhe cerca de 900.000 € para cumprir esse mesmo contrato. 
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Quanto à inscrição das alegadas verbas irrisórias para a criação de ensino pós-graduado em 
Castro Verde, informou que se trata de um projeto que ainda está numa fase embrionária e que, 
por isso, obriga a uma negociação com uma instituição de ensino superior e que só avançará no 
último trimestre do próximo ano, não tendo de facto quantificadas verbas para os próximos anos 
devido mesmo às tais negociações com a mesma instituição de ensino.  
 
Relativamente à ocupação dos idosos, afirmou que a Câmara pretende, a exemplo do que existe 
em Castro Verde que é uma excelente resposta nesse sentido com a Associação Sénior 
Castrense, colmatar, nas sedes de freguesia, a necessidade de criar respostas a esse mesmo 
nível, nomeadamente junto daquelas pessoas mais solitárias. 
 
Quanto à inscrição de apenas de 179.000 € de receita proveniente da derrama, afirmou que a 
mesma tem a ver com o cumprimento de lei que é fixar esse valor através de uma regra simples 
que é encontrada na média da receita dos últimos três anos. 
 
Lembrou que este assunto, muito falado nestes últimos dias, é muito complexo para o Município, 
e que, segundo informação da Autoridade Tributária, neste mesmo a “devolução” da verba que é 
devida já ascende a 1.314.105 €. 
 
Adiantou que a inscrição da referida verba em orçamento deve-se ao facto de terem a 
expectativa de superar esta situação trabalhando para tal e também por haver a esperança da 
Somincor ter um ano excelente e que a coleta da derrama atinja um nível que permita superar já 
no próximo ano, parte significativa do valor devido. 
 
A propósito da inscrição de verbas no orçamento, proveniente de receita da derrama, lembrou o 
Sr. Presidente da Câmara que o anterior executivo previu uma verba de 2.500,000 € para o ano 
de 2018. 
 
Concluiu o Sr. Presidente da Câmara informando que o projeto “Castro Casa” carece ainda de 
regulamentação, não é fechado apenas à vila de Castro Verde e pretende-se chegar a outros 
locais do concelho. 
 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. Vereador Francisco Duarte, que, referindo-se aos protocolos 
de colaboração com as Juntas de Freguesia e da responsabilidade da redução dos 75.000 para 
os 55.000 € ser da CDU, conforme foi proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, lembrou que 
como é sabido há orçamentos iniciais, há modificações e revisões, e neste caso concreto, em 
termos de comparticipação nos investimentos das Juntas de Freguesia era, em 2017, como no 
ano anterior, de 75.000 €, mas, em função da utilização efetiva das verbas que estavam 
orçamentadas, sendo que no final do ano há uma adequação desses montantes ao que 
efetivamente foi utilizado e ao que é necessário gastar até final, chegou-se à conclusão que era 
conveniente baixar essa verba para poder dotar outras verbas, baixando assim de 75.000 para 
55.000 €, portanto, em sua opinião, não foi cortar a capacidade de investimento das Juntas de 
Freguesia mas sim adequar o orçamento à sua execução real. 
 
Lembrou o mesmo Vereador as críticas feitas pelo Partido Socialista à decisão da contratação 
dos referidos empréstimos bancários e que, sobretudo, concluía pelo endividamento excessivo 
da Câmara Municipal através desses mesmos empréstimos, critica essa constante desde 2014 e 
que surgiu de várias formas na última campanha eleitoral. 
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Quanto à programação plurianual municipal, lembrou o Sr. Vereador Francisco Duarte que se 
trata de um documento que em determinada altura foi consignado na legislação como obrigatório 
para acompanhar as opções do plano e orçamentos municipais, sendo posteriormente revogada 
essa obrigatoriedade, no entanto a Câmara Municipal de Castro Verde, até ao último mandato, 
teve sempre a preocupação de fazer este programa plurianual e facultá-lo aos Vereadores, 
inclusive aos da oposição. 
 
Adiantou o Sr. Vereador Francisco Duarte que o mesmo documento, que já não é obrigatório em 
termos legais, não foi feito ou pelo menos não foi distribuído. 
 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. Vogal Rui Matos que, quanto à afirmação do Sr. Presidente da 
Câmara sobre não saber se o anterior executivo pretendia efetivamente executar o milhão de 
euros na requalificação da rede de águas de Castro Verde, investimento esse para quatro anos, 
constatou-se então que o atual executivo inscreveu para o mesmo período uma verba de 
325.000 €, ficando assim a dúvida de como é que o atual executivo pensa gastar apenas essa 
reduzida verba, quando considera esta uma questão tão prioritária. 
 
Foi dada a palavra, em seguida, à Srª. Vogal Manuela Florêncio, tendo a mesma manifestado o 
seu desejo que a Câmara Municipal não tenha assim muitas atitudes descentralizadoras, isto na 
sequência das propostas que em princípio eram das Juntas de Freguesia e que a sua execução 
passou a ser da Câmara Municipal, sendo sua opinião que deve caminhar-se no sentido da 
descentralização nas freguesias ou associações e pensa que da parte do Partido Socialista 
também devia ser assim. 
 
Questionou, por isso, se na projetada “Rede de Ocupação de Idosos”, apelidada mesmo de 
“municipal”, a Câmara não pensou antes apresentar este projeto junto das Juntas de Freguesia, 
ou de outra associação, como a Associação Sénior, dentro das suas competências, tendo em 
conta a facilidade das mesmas poderem chegar este projeto às localidades mais pequenas no 
sentido da descentralização. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal e Presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, 
António José Paulino, que quanto ao aumento da verba a transferir para a mesma, lembrou que 
se assim não fosse a União de Freguesias de Castro Verde e Casével ficaria com problemas 
financeiros face ao volume de obras que transitaram do anterior executivo e consequentes 
pagamentos por efetuar no próximo ano. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que a transferência de mais verbas para a União de Freguesia de 
Castro Verde e Casével deve-se à baixa execução das outras Juntas, por não terem capacidade 
financeira própria para desenvolver as obras e daí haver a possibilidade de dar a oportunidade à 
Junta de Freguesia de Castro Verde de alargar os seus investimentos e lembrou que também há 
que ter em conta a área de intervenção da mesma que representa cerca de 60% da área do 
concelho. 
 
Quanto aos reparos feitos sobre a dotação para mais ou para menos de determinadas verbas no 
orçamento, lembrou o Sr. Vogal que se trata de previsões, sujeitas a ajustamentos através, 
alterações e revisões. 
 
Relativamente ao valor da previsão da cobrança de receita proveniente da derrama em 2018, 
que ascendia a mais de 2.000.000 €, lembrou que tais previsões já aconteciam em anos 
anteriores, e tendo em conta um comunicado da CDU sobre a questão da derrama, que, em sua 
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opinião, o seu conteúdo “pretende explicar o inexplicável parecendo-lhe mais uma lição de 
fiscalidade para totós do que outra coisa”, daí perguntar: “Devolver não é pagar?”, “Não receber 
não é pagar?”, “Ficar retido, não é pagar?”, e afinal, tem ou não a Câmara que devolver/pagar o 
referido montante à Autoridade Tributária? 
 
Referiu-se depois o Sr. Vogal António José Paulino às diferentes previsões, em termos de 
receita proveniente da derrama, nos orçamentos dos anos 2013 a 2016, cujas verbas andavam 
entre um e dois milhões de euros, mas, que nunca corresponderam ao que efetivamente a 
Autarquia veio a receber, pelo que, em sua opinião, não compreende como é que hoje se 
comenta nesta Assembleia que a verba inscrita, cerca de 179,000 €, seja um empolamento, e 
que mesmo assim se calcula que seja uma receita que não será recebida. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal António Jerónimo, lembrando que quando se referiu ao aumento da 
verba a transferir para a União de Freguesias de Castro Verde e Casével, não foi de forma 
alguma por estar contra esse aumento e em sua opinião, se a mesma tivesse capacidade de 
realização, essa verba até podia ser maior, mas sim, pelo facto de haver uma redução de verbas 
nas restantes freguesias do concelho.  
 
Lembrou que nos acordos de colaboração está previsto que, desde que a Junta de Freguesia 
tenha capacidade para executar mais obra, a dotação pode aumentar e, por isso, questionou se 
esse item é para manter nos próximos acordos pois, é de opinião, que, a manter-se, não havia 
necessidade de alterar a dotação inicial dos 75.000 para 135.000 € para a referida União de 
Freguesias, uma vez que face à respetiva capacidade de execução, estava salvaguardado o 
aumento dessas verbas. 
 
Usou da palavra em seguida o Sr. Presidente da Câmara lembrando, a propósito do referido pelo 
Sr. Vereador Francisco Duarte, que não usou o termo cortar relativamente às verbas para as 
Juntas de Freguesia, mas sim que tinha havido uma redução de 75.000 para 55.000 € e adiantou 
que nas reuniões realizadas com as mesmas ficou muito claro que se ia manter essa cláusula da 
possibilidade de transferência de verbas, consoante a respetiva capacidade de execução de 
novos investimentos. 
 
Respondendo à questão colocada pela Srª. Vogal Manuela Florêncio, sobre o projeto de 
“Ocupação de Idosos”, lembrou que trata-se de mais uma proposta que está dependente do 
reduzido tempo em que o atual executivo está em funções, estando, por isso, o detalhe da sua 
concretização ainda por definir, admitindo, no entanto, a possibilidade de parcerias para o efeito. 
 
A seguir, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Francisco Duarte, o qual lembrou que a sua 
intervenção sobre a fixação da verba das Juntas de Freguesia em 55.000 €, foi no sentido de 
tentar corrigir a noção que essa responsabilidade, da redução ou corte, seria da CDU. 
 
Lembrou o mesmo que no anterior mandato, a fixação desse valor não era um limite, mas sim 
uma verba indicativa, em termos orçamentais, que seria corrigida em função da capacidade de 
investimento de cada Junta de Freguesia. 
 
Interveio a seguir o 2º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, afirmando que o orçamento foi de 
facto feito em dois meses e daí os erros que detetou, nomeadamente o programa “Castro Casa”, 
cuja verba inscrita, que ascende a 100.000.00 €, é manifestamente insuficiente, tendo em conta 
que inclui a aquisição de edifícios, mas reconhecendo, contudo, que se trata de um projeto em 
construção. 
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Questionou depois o mesmo o que se pretende com o “Pavilhão Multiusos de Castro Verde”, 
nomeadamente quanto à sua localização, cuja verba inscrita dá para perceber que a sua 
concretização será no final do mandato, sendo sua opinião “como convêm – em época eleitoral”,   
sobre o “Museu da Feira de Castro” o Vogal questionou quanto à sua localização, pretendendo 
saber  se se perpectiva parcerias com alguma associação local ou através do Museu Municipal. 
 
Usou depois da palavra o Sr. Presidente da Câmara que, respondendo ao questionado, informou 
que no projeto “Castro Casa” não se trada de adquirir casas na zona norte de Castro Verde, mas 
sim no núcleo antigo, em estado de degradação, e onde os preços serão mais acessíveis, pelo 
que no primeiro ano a verba inscrita é no sentido de avaliar o que é possível fazer e que 
processo é para decorrer durante o período do mandato. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que as obras inscritas para concluir mais no fim do mandato, tem a ver 
com a execução dos respetivos projetos, e quanto a esse reparo feito pelo Vogal e 2º. Secretário 
Sr. João Branco, questionou se o mesmo não era eleito nesta Assembleia já há algum tempo e 
se ainda não tinha reparado nos planos plurianuais de investimentos, nas Opções do Plano e 
Orçamento, na gerência da CDU. 
 
Quanto ao “Museu da Feira de Castro” afirmou que se trata de um compromisso que pretendem 
cumprir, como outros, em termos eleitorais do Partido Socialista, que passa pela tentativa de 
chegar a um acordo com o Lar Jacinto Faleiro sobre a “Casa Faleiro”, que carece de uma 
intervenção, e avançar aí com esse museu, seguindo-se o trabalhar desse projeto em conjunto e 
ver-se como será desenvolvido e concretizado e sempre que se julgue pertinente, tal como 
noutros projetos, será dada a respetiva informação à Assembleia Municipal. 
 
Não havendo mais intervenções, foram os documentos previsionais submetidos a votação, 
separadamente, tendo os mesmos sido aprovados por maioria, com a abstenção dos eleitos da 
CDU e os votos favoráveis dos eleitos do PS. 
 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas correntes: 
8.541.323 €;Receitas de Capital:3.408,677 €;Total Geral das Receitas:11.950,000€; Despesas 
correntes:7.953.912 € ;Despesas de capital;3.996,088 €;Total Geral das Despesas:11.950,000 €. 
 
Apresentaram os eleitos da CDU a seguinte declaração de voto, cuja leitura foi efetuada pela 
Srª. Presidente da Assembleia: 
 

“Declaração de voto 
Grandes Opções do Plano e Orçamento 

 
Sem deixar de defender sempre as posições políticas e de exercer com coerência, rigor e 
responsabilidade e ação fiscalizadora que lhe compete nesta Assembleia Municipal, os eleitos 
pela CDU decidiram optar pela abstenção na votação das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, uma vez que consideram que devem assegurar ao Partido Socialista as condições 
para gerir o Município de acordo com as suas opções politicas e com o programa eleitoral que foi 
sufragado pela maioria dos castrenses, apesar dos erros e irregularidades técnicas detetadas 
nos documentos e das incoerências politicas evidenciadas.” 
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2º - Apreciação e votação de proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2018.  
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia, procedendo à sua leitura, a seguinte 
proposta do executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada 
no dia 14 de Dezembro corrente. 
 
“Considerando que vão a aprovar ao Órgão competente, Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, os documentos previsionais da Autarquia, Opções do Plano (Plano Plurianual 
de Investimentos e Ações Mais Relevantes) e Orçamento. 
Considerando que nos termos do artigo 29º/1 da LTFP aprovada pela Lei nº.35/2014, de 20 de 
junho, conjuntamente com esses documentos, será também de aprovar o Mapa de Pessoal; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs. a submissão do presente Mapa de Pessoal à 
Assembleia Municipal, para efeitos de decisão, cf. determina o art.º 3º/2-b do Decreto-Lei 
nº.209/2009, de 3 de setembro.” 
 
Posto isto, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que confirmou que não havia 
qualquer alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovado pela Câmara e pela Assembleia 
Municipal. 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal António José Paulino 
que manifestou a sua curiosidade pelo facto de ser o mesmo Mapa de Pessoal e ter sido 
aprovado por unanimidade da “Câmara velha”, enquanto que na “Câmara nova” o mesmo 
documento foi aprovado com duas abstenções. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2018 
submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com a abstenção dos eleitos da 
CDU e os votos favoráveis dos eleitos do PS. 
 
3º - Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 2018. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia, procedendo à sua leitura, a seguinte 
proposta do executivo municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada 
no dia 14 de Dezembro corrente. 
 
“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, 
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; 
 
Considerando a minha proposta datada de 9 de novembro de 2017, onde é proposto submeter à 
Assembleia Municipal uma taxa de IRS para 2018 de 4,5%, votada em reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Castro Verde com três votos a favor dos eleitos do Partido Socialista, 
adiante (PS) e dois votos contra dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, adiante (CDU) e 
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posteriormente votada em sessão da Assembleia Municipal de 23 de novembro de 2017, com 9 
votos a favor dos eleitos (PS) na Assembleia Municipal e 10 votos contra dos eleitos da (CDU) 
neste Órgão, logo não tendo sido aprovada; 
 
Considerando que os eleitos da CDU na Assembleia Municipal, por entenderem tratar-se de uma 
medida “avulsa” e declararem “uma posição de princípio” contra a proposta do PS, assumiram a 
vontade de continuar com a participação sobre a percentagem de IRS do Município de Castro 
Verde no valor máximo de 5%, opondo-se à proposta aprovada na Câmara Municipal de fixar a 
taxa para 2018 em 4,5%. 
 
Proponho a este órgão executivo, por não restar alternativa e em face da votação intransigente 
da CDU no Órgão deliberativo, que não defende os interesses dos contribuintes do concelho de 
Castro Verde, uma taxa máxima, ou seja, os 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”. 
 
Colocado o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal António José Paulino 
que começou por considerar caricata esta situação, salientando que compreendia a posição da 
maioria do executivo municipal, uma vez que não lhe resta outra alternativa se não aprovar uma 
proposta que não quer e a Assembleia aprovar uma proposta que quer, daí considerar isto uma 
“cambalhota política” que não entende, mas, embora perceba, uma vez que se a Câmara não 
fixar esta taxa não recebe qualquer verba, pelo que afirmou que a sua posição será de 
abstenção na respetiva votação. 
 
Interveio a seguir a Srª. Vogal Manuela Florêncio, lembrando que a posição da CDU sempre foi a 
mesma relativa a esta matéria, isto é, uma posição de princípio que todos os munícipes deste 
concelho estejam em igualdade de circunstância e que a haver reduções a nível de impostos 
deverá ser o governo central a fazê-lo para todos os contribuintes, simultaneamente.  
 
Adiantou a mesma Vogal que na sequência da posição tomada na reunião anterior, os eleitos da 
CDU estavam convictos que a Câmara aproveitaria para reduzir o valor proposto, apresentando 
uma proposta mais consentânea com aquilo que o Partido Socialista sempre defendeu noutras 
assembleias. 
 
Lembrou que a CDU, com a responsabilidade que tem neste concelho e perante toda a 
população iria sempre deixar passar, qualquer que fosse a proposta que viesse, neste caso e em 
última instância, uma vez que os interesses do concelho estão sempre em primeiro lugar. 
 
Em seguida, interveio o Sr. Vogal Leandro Gonçalves afirmando que havia situações que não 
compreendia e recordou que na última sessão onde este assunto foi tratado, foi a bancada da 
CDU questionada se aprovavam a proposta se se baixasse o valor, sendo a sua resposta que 
não estavam em condições de responder. 
 
Afirmou que os castrenses não merecem a posição que agora foi aqui assumida pela CDU pois 
se sempre foram contra esta medida teriam já nessa altura condições de dizer clara e 
objetivamente que também a reprovavam, e daí ser sua opinião que, depois da aprovação da 
proposta dos 5% em reunião da Câmara, a CDU está a querer lavar as mãos como Pilatos” em, 
que primeiro diz-se contra e agora afirma que se abstém para deixar passar, mesmo que essa 
proposta fosse de 2%, pelo que assim conclui que deve ficar patente que esta posição foi só um 
“lavar de cara” da CDU. 
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Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre corroborando o proferido pelo Sr. Vogal Leandro 
Gonçalves. 
 
Usou da palavra depois o Sr. Vogal António José Jerónimo afirmando que o PS também pode 
sair de “cara lavada” e que os castrenses podem ficar a ganhar, pois, perante o que foi dito aqui, 
o Partido Socialista pode baixar essa taxa para os 2%  já no próximo ano, em vez de ir reduzindo 
0,5% em cada ano até atingir esta mesma taxa. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Rui Matos lembrando que enquanto Vogal desta Assembleia 
constatou que o Partido Socialista sempre defendeu a taxa dos 2% e no seu programa eleitoral 
fazia referência que esses mesmos 2% eram uma meta, mas não estabelecia qualquer prazo 
para a atingir. E reparou que conforme é intenção do PS, não é possível atingir essa meta até ao 
final do mandato, deste modo seria coerente apresentar de imediato a proposta que sempre 
defendeu. 
 
Usou da palavra depois o Sr. Vogal Filipe Mestre lembrando que era possível atingir essa meta, 
por exemplo, reduzindo 0,5% em cada ano e no último ano 2%. 
 
Acrescentou que na proposta inicialmente apresentada pelo PS, a CDU tinha tido a hipótese de 
dizer exatamente o que deixava baixar, pois sendo “chumbada” a proposta dos 4,5% só restava 
ao PS trazer uma proposta segura, de acordo com o defendido pela CDU. 
 
Adiantou que ia votar favoravelmente esta proposta, já que essa foi a posição da totalidade da 
Câmara Municipal, e pensa que é uma posição sensata, pese embora lhe custe admitir esta 
situação com que foi confrontado. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal António Jerónimo lembrando que o que estava em causa foi o 
facto de o PS ter apresentado, em anos anteriores, declarações de voto a exigir à CDU que 
baixasse imediatamente o valor de participação no IRS para 2%., pelo que, assim, não está a ser 
coerente com o que defendia, pretendendo prolongar essa redução por um período de quatro 
anos. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Leandro Gonçalves, recordando o ocorrido na última reunião desta 
Assembleia Municipal, em que foi abordada a situação financeira do município e do não 
recebimento da derrama, com que foi confrontado o atual executivo, e onde foi fundamentado o 
porquê de se propor uma taxa de 4,5% e não os 2% e mesmo assim, em sua opinião, a CDU 
não quer admitir de forma alguma que a sua posição de principio ultrapassa toda e qualquer 
argumentação que possa aqui ser utilizada. 
 
Afirmou o mesmo Vereador que o que o PS veio assim defender foi que não poderia baixar mais 
essa taxa, tendo em vista a realidade com que foi confrontado do ponto de vista financeiro e por 
isso, em sua opinião, não há incoerência nenhuma.  
 
Interveio o Sr. Presidente da Câmara manifestando a sua estranheza quanto à posição da CDU 
quando fala em coerência e princípios, mas depois “abre a porta” ao PS para baixar a proposta 
para outro valor qualquer que não seja os 4,5%. 
 
Lembrou o Sr. Presidente da Câmara que, tal como o Sr. Vogal Leandro Gonçalves referiu, se 
porventura o atual quadro financeiro e económico desta Câmara Municipal não fosse aquele que 
é, o PS tinha talvez equacionado avançar para um valor diferente.  
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Referiu o Sr. Presidente que esta recusa/teimosia da CDU ao não querer reduzir essa taxa para 
4,5% significava que a Câmara prescindiria de uma verba de cerca de 37.000 € e assim iria 
beneficiar os diferentes contribuintes, aliviando-lhe a respetiva carga fiscal, pelo que, em sua 
opinião, é um pouco estranho que determinadas forças politicas, que permanentemente exigem 
a diminuição da carga fiscal, reivindicando que os impostos devem baixar, mas depois quando 
confrontados com essa possibilidade, rejeitam esta solução, por uma questão de princípio. 
 
Concluiu o Sr. Presidente da Câmara afirmando que a maioria do executivo municipal agiu com 
sentido de responsabilidade relativamente àquilo que são as suas obrigações e lembrou que, 
não sendo aprovada esta medida, o concelho de Castro Verde seria prejudicado porque não 
receberia cerca de 377.000 €, importância esta que tem algum significado face às dificuldades 
financeiras do Município e perante os projetos e respostas que têm para dar à população do 
concelho. 
 
Interveio ainda a Srª. Vogal Manuela Florêncio que, quanto ao sentido de responsabilidade 
assumido pela Câmara Municipal, frisou que também a CDU tinha esse sentido de 
responsabilidade, quando assumiu que, independentemente da proposta que o PS 
apresentasse, deixaria-a sempre passar, optando pela abstenção. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de fixação da taxa de participação no IRS, em 
2018, submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria com as abstenções dos 
Vogais António José Paulino, Ricardo Luís Matias Rodrigues e Vanda Camacho Guerreiro. 
 
Apresentou o Partido Socialista a seguinte declaração de voto, subscrita pelos Vogais Diogo 
Pereira, Susana Figueira, Leandro Gonçalves, Filipe Mestre, Luís Salvador e Rita Nobre, cuja 
leitura foi feita pelo Sr. Vogal Diogo Pereira: 
 
“Declaração de voto: 
 
É sabido, de há muito tempo a esta parte, a posição do Partido Socialista relativamente à 
percentagem de participação nos 5% que cabem ao município na coleta do IRS na área do 
concelho. Essa posição, sim, é coerente com a prática que aqui demonstrámos, nomeadamente, 
em propor uma redução no esforço financeiro das famílias em matéria de IRS. A proposta foi, 
democraticamente, votada e rejeitada pela maioria CDU nesta Assembleia. Contudo, e apesar 
de ter funcionado a Democracia, tal não implica que não se teçam considerações acerca da 
posição assumida neste particular por quem afirma defender quem trabalha e a reposição dos 
seus rendimentos. À primeira oportunidade os arautos da defesa do povo comportam-se em 
sentido contrário. Ou seja, empregando a velha máxima, “faz o que eu digo, mas não faças o 
que eu faço.” 
 
Politicamente esta decisão assume relevo importante. É a marca distintiva de uma força politica 
que, à boleia de uma pretensa coerência comporta-se de forma contraditória, lançando mesmo 
justificadas dúvidas sobre a sua verdadeira posição em matérias que lhe são tão caras quanto a 
defesa da autonomia do Poder Local, uma vez que se mostra, em matéria de IRS, contra a 
possibilidade de serem as autarquias a decidirem sobre os montantes que querem receber ou 
abdicar. Incompreensível. 
 
Para que se perceba o alcance da medida rejeitada pela CDU em Castro Verde, a mesma 
deixaria no bolso dos contribuintes Castrenses cerca de 37.765 euros. Convenhamos que, para 
uma população residente de cerca de 7600 habitantes, não são números despiciendos. 
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A proposta que hoje foi aqui apresentada não é mais do que a imposição feita por uma maioria 
que, não vencendo as eleições, tem uma maioria indireta neste órgão e, por isso, utiliza-a para 
dar corpo ao mais puro ortodoxismo político, dando provas de que, para a CDU, o que conta é a 
emanação das diretivas do PCP e não o superior interesse da população do concelho de Castro 
Verde. 
 
O voto favorável que esta segunda proposta apresentada à Assembleia Municipal mereceu da 
nossa parte, é um voto contrariado. É contudo, um voto que leva em linha de conta a sensatez 
que marca a nossa forma de fazer política. Com responsabilidade. Não queremos prejudicar a 
ação do Executivo Municipal, nem tão pouco amesquinhar esta Assembleia. Daí o sentido de 
voto à proposta de fixação em 5% a taxa de participação que cabe ao Município no IRS para 
2018.” 
 
Justificou em seguida a sua abstenção o Sr. Vogal António José Paulino com base na sua 
intervenção. 
 
4º - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de 
despesas logo na fase de compromisso, incluindo novos projetos de investimento, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se 
prolongam por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o seguinte pedido formulado pela 
Câmara Municipal, na sequência da deliberação tomada na sua reunião de 7 de Dezembro 
corrente: 
 
“A realização da despesa, logo na fase do compromisso, incluindo novos projetos de 
investimento, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que 
se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, estão 
sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia Municipal, isto p.f. do disposto no art.º 
6º/1-c), da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham ocorrer, dado que no momento não 
temos presentes quais são. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. levarmos à Assembleia Municipal a presente 
proposta de autorização prévia de despesa plurianual, na medida em que isso nos facilita o 
processo de contratação, caso venha a acontecer essa necessidade.” 
 
Não se verificando qualquer intervenção, submeteu a Srª. Presidente a votação o pedido de 
autorização acima referido, tendo o mesmo sido aprovado, por maioria, com a abstenção dos 
eleitos da CDU e os votos favoráveis dos eleitos do PS.  
 
5º - Designação de elementos para a CPCJ 
 
Na sequência da deliberação tomada na sessão anterior, submeteu a Srª. Presidente à 
apreciação da Assembleia o pedido apresentado pela Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ), tendo procedido à leitura da seguinte proposta na sequência da decisão tomada 
pelas forças politicas representadas nesta Assembleia, pela apresentação de uma lista única: 
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“Proposta 
 
 Considerando que: 
 
Foi informada esta Assembleia, através do oficio 152/17/CPCJCV, de 13 de Novembro de 2017, 
com origem na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Castro Verde, da 
necessidade de designação de elementos para aquela Comissão por se encontrarem em 
funções para além do período de permanência previsto no art.º 26, ponto 1, da Lei 147/99, de 1 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 31/2003, de 22 de Agosto, pela Lei 
142/2015, de 8 de Setembro, e pela Lei 23/2017, de 23 de Maio, as cidadãs Gisela de Jesus 
Soares Batista e Margarida Vitória Fitas Candeias; 
 
Que, subsistiam dúvidas quanto ao número de elementos a substituir; 
 
Que, por esse motivo, a Assembleia Municipal de Castro Verde em sessão extraordinária 
realizada em 23 de Novembro de 2017 decidiu não proceder à eleição e adiar para sessão futura 
essa votação; 
 
Que, foi apurada a necessidade de substituição de apenas dois elementos; 
 
Que, os cidadãos a designar deveriam reunir as condições necessárias à prossecução dos 
objetivos preconizados pela Comissão, nomeadamente, a sua disponibilidade, em conformidade 
com o art.º 19, do ponto 3, da Lei 147/99, de 1 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº.31/2003, de 22 de Agosto, pela Lei 142/2015, de 8 de Setembro, e pela Lei 23/2017, de 23 
de Maio, idoneidade, conhecimentos profissionais na matéria em questão e aceitação pessoal 
das funções para as quais serão indicados; 
 
Decidiram as forças políticas representadas nesta Assembleia pela apresentação de uma lista 
conjunta, sendo a mesma constituída pelos cidadãos: José Francisco Colaço Guerreiro e Maria 
Fernanda Coelho do Espirito Santo.” 
 
Posto isto foi efetuada a votação, por escrutínio secreto, da proposta acima referida, tendo a 
mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
6º.-Apreciação da atividade municipal. 
 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação da atividade municipal, prestada pelo Sr. 
Presidente, relativa ao período de 15 de Setembro a 19 de Dezembro do ano corrente. 
 
7º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada novamente a palavra ao público presente, interveio em primeiro lugar, por ordem de 
inscrição, a cidadã, Srª. Maria de Fátima Fialho Silva, que, a propósito da intervenções do Sr. 
Presidente da Câmara e da Srª. Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, sobre a 
construção da casa mortuária naquela localidade, afirmou que lhe parecia que não houve, da 
parte da própria Presidente da Junta, falta de vontade para que a mesma obra seja feita, mas 
sim que a mesma questionou como é que a Câmara a pretende fazer, como dono da obra, num 
terreno que é propriedade da Junta de Freguesia de Entradas.  
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Referiu-se depois a mesma cidadã sobre a taxa de participação no IRS, lembrando que houve 
uma subida enorme na carga fiscal e face à redução das verbas para as autarquias, foi criada 
uma “engenharia” para que de alguma forma os municípios possam obter mais receita e, nesse 
sentido, foi criada a hipótese das câmaras municipais fixarem até 5% a participação no IRS que 
é pago pelos cidadãos e essa verba poder ser utilizada em benefício da população. 
 
Assim, nesse sentido, é de opinião que tanto é legítima a posição da CDU como poderá ser a do 
PS, atendendo a que o mesmo acha que distribuindo esse montante de 0,5% pela população, a 
mesma podia ser eventualmente mais beneficiada. No entanto, e afirmando que comunga da 
posição da CDU, lembrou que há que saber o que é o interesse da população pois, em sua 
opinião, o mesmo não é o interesse de um contribuinte individualmente, mas sim, aquilo que 
pode ser utilizado no bem comum, referindo, ainda, o princípio que está subjacente ao IRS que é 
a tributação gradual consoante os rendimentos dos contribuintes, fazendo assim uma 
distribuição da riqueza, pagando mais quem mais ganha e menos quem menos ganha, isto 
igualmente em todo o pais, e não como está estabelecido na participação no IRS, em que a 
respetiva taxa pode oscilar de concelho para concelho, consoante o entendimento das respetivas 
Câmaras Municipais. 
 
Afirmou a mesma cidadã que a posição da CDU, quanto à fixação da taxa dos 5%, não está 
contra a população e lembrou que a redução dessa taxa em 0,5% é irrisória, na medida em que 
é aplicada não pela matéria coletável, mas sim pelo imposto que é pago no final, e deu como 
exemplo uma pessoa que tenha o rendimento líquido anual de 10.000 € a mesma seria 
beneficiada em cerca de 9 a 10 euros, daí afirmar que aplicação dessa taxa não resulta numa 
redução na carga fiscal, pois esta só pode ser feita pela redução taxas, o aumento de escalões 
ou das deduções, e isso apenas compete à Assembleia da República. 
 
Acrescentou que, com a verba resultante da aplicação da taxa de menos 0,5%, ascenderia a 
cerca de 36.000 €, a CDU dá assim a hipótese à Câmara de poder utilizá-la para bem da 
população, nomeadamente na ação social ou mesmo para aplicar na rede de águas. 
 
Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara afirmou que a questão do IRS 
já foi amplamente debatida e quanto à construção da casa mortuária, em Entradas, afirmou que 
havendo vontade de Junta de Freguesia, que acredita haver, tal problema não se colocará pois, 
apesar do terreno ser da Junta de Freguesia e a obra ser da Câmara, haverá maneira de 
encontrar uma solução, e deu como exemplo as obras levadas a efeito pela Autarquia no edifício 
da Sociedade Recreativa de Entradas que é propriedade da mesma Junta de Freguesia, 
estabelecendo-se para o efeito um protocolo entre as partes. 
 
Interveio o Sr. Vogal António Jerónimo afirmando que é muito mais competência da Junta de 
Freguesia para gerir, sendo sua a casa mortuária, assim como dá-lhe outra operacionalidade. e 
pelo que, em sua opinião, não faz sentido ser a Câmara a geri-la mas sim tudo na administração 
da Junta de Freguesia. 
 
Em seguida, foi dada a palavra ao cidadão, Sr. Adelino Coelho que a propósito da elaboração 
das Opções do Plano e dos contributos dados, entre eles os do Bloco de Esquerda, perguntou 
se alguma das propostas que apresentaram foram tidas em linha de conta. 
 
Quanto ao projeto “Castro Casa”, previsto nas Opções do Plano, considerou-o uma ideia 
simpática e que há que pôr em prática, mas, no entanto, lamenta que a mesma se cinja à parte 
“velha” da vila de Castro Verde e lembrou que esta preocupação, que deve fazer parte do atual 
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executivo e que devia também ter sido dos executivos anteriores, é o problema da desertificação 
e o despovoamento do concelho, pelo que, neste contexto, em sua opinião, é uma boa ideia e 
deverá ser alargada às diferentes localidades do concelho, no sentido de fixar as pessoas. 
 
Acerca das Opções do Plano e das promessas feitas em tempos de campanha eleitoral, afirmou 
que percebia que algumas “bandeiras vão cair certamente” e em que o Partido Socialista irá 
justificar que não consegue fazer isto ou aquilo porque não sabia bem qual era a situação 
financeira da Câmara Municipal. 
 
Lembrou, no entanto, o mesmo cidadão que o Sr. Presidente da Câmara exerceu as funções de 
Vereador no mandato anterior e que, em sua opinião, o mesmo certamente sabia que muitas das 
propostas feitas na campanha eleitoral não as conseguiria a pôr em prática, e deu como exemplo 
o problema da rede de águas de Castro Verde, assim como o custo da cobrança do respetivo 
tarifário, em que o PS demonstrou estar sempre contra qualquer aumento, e daí ser sua opinião, 
como de muitos cidadãos, que é, ao invés de manter o preço, devia reduzi-lo. 
 
Concedida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo começou por afirmar que o Sr. 
Adelino Coelho não estava talvez bem recordado que o Partido Socialista, quanto às propostas 
da atualização dos tarifários da água, sempre votou contra, durante o anterior mandato, e 
justificou essa posição com base no estado de degradação da rede de águas e lembrou que, na 
última atualização, reforçou mais a sua posição pelo facto de a Câmara ter estado cerca de 
quatro anos sem proceder a qualquer atualização, e depois proceder a um aumento “à bruta” e 
muito significativo, ao invés de o fazer gradualmente. 
 
Referiu o Sr. Presidente da Câmara que se tivesse havido uma decisão no aumento do tarifário 
de água, o mesmo não seria muito significativo e rondaria os 0,8%, no entanto, afirmou que se 
tratou de uma decisão politica precisamente por causa das condições da rede, assim como em 
manter a coerência da posição que o PS sempre teve. 
 
Quanto às propostas do Bloco de Esquerda para as Opções do Plano lembrou que a maioria 
delas já estavam contempladas no mesmo documento, uma vez que coincidiam com as do 
Partido Socialista. 
 
Em seguida, foi dada a palavra ao cidadão, Sr. João Alberto Fragoso, que começou por afirmar 
que a CDU tem uma maneira estranha de beneficiar as pessoas e, referindo-se à questão da 
rede de águas, lembrou que a mesma remota há cerca de 20 anos e que nessa altura, nas 
funções de Vereador, apresentou uma proposta no sentido da mesma rede ser remodelada de 
uma forma faseada, e que a mesma foi aprovada, mas, no entanto, não foi posta em prática, 
como outras que igualmente apresentou, culpabilizando assim a Assembleia Municipal por lhe 
parecer que a mesma não exerceu o seu papel fiscalizador. 
 
Aconselhou, vivamente, o mesmo cidadão, a Srª. Presidente da Assembleia para alertar este 
novo executivo, no sentido de não seguir o exemplo do anterior e que as propostas aprovadas 
sejam para cumprir de facto e não para ficar esquecidas, assim como respeitar os vereadores da 
oposição. 
 
Aconselhou igualmente o novo executivo que seja honesto e coerente com o povo de Castro 
Verde e lembrou que, em sua opinião, “apesar de Outubro ter-nos liberado da gestão da CDU 
não nos livrou de continuarem a tratar-nos daquela forma especial, isto é a prejudicar-nos.” 
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Interveio a seguir o cidadão Sr. António Francisco Baião, alertando, mais uma vez, para a 
necessidade de serem colocadas bandas sonoras na Rua D. Afonso I, em Castro Verde, de 
modo a reduzir a excessiva velocidade de viaturas que põem em perigo pessoas e bens, dando 
como exemplo o que a Câmara fez na Rua de Almodôvar e que tem mostrado bons resultados 
na redução das velocidades lá praticadas. 
 
Alertou igualmente para a necessidade de ser avivada a pintura de uma passadeira existente na 
entrada da Travessa dos Aliados, em Castro Verde, uma vez que há dúvidas se a mesma está 
ativada, tendo mesmo a GNR intimado por vezes as pessoas que ali estacionam. 
 
Solicitou, mais uma vez, o reordenamento do estacionamento de viaturas na Praceta de S. 
Pedro, em Castro Verde, através da pintura horizontal dos respetivos lugares, evitando assim o 
estacionado desordenado. 
 
Referiu-se o mesmo cidadão à questão da participação do IRS, afirmando que a decisão hoje 
tomada é, em sua opinião, a mais correta, corroborando com o raciocínio da primeira cidadã que 
interveio neste ponto da ordem de trabalhos, a Srª. Maria de Fátima Fialho, por também achar 
ser mais importante distribuir os referidos 37.000 €, por exemplo pelas associações do concelho. 
 
Interveio em seguida o Sr. Presidente da Câmara afirmando que tomou nota das situações que 
apontou, nomeadamente na Rua D. Afonso I, no entanto, lembrou que em Castro Verde há 
muitas situações semelhantes, em que as pessoas se queixam relativamente à velocidade com 
que se circula, daí tratar-se de uma situação preocupante e cuja resolução, em sua opinião, terá 
que ser em sintonia com uma fiscalização da GNR, afirmando que certamente há locais onde se 
justificará plenamente a colocação de bandas sonoras, no entanto, em sua opinião, não se  pode 
encher a vila com bandas sonoras. 
 
A propósito do exemplo dado na solução levada a cabo na Rua de Almodôvar, lembrou o Sr. 
Presidente da Câmara que a mesma surgiu após a apresentação de três propostas no executivo 
municipal, por parte dos eleitos do Partido Socialista, e em que só decorridos cerca de nove 
meses as viu concretizadas. 
 
Quanto ao estacionamento na Praceta de S. Pedro, informou que os serviços iam avaliar a 
respetiva resolução, não deixando contudo de lembrar que é um assunto que já havia sido 
colocado, nesta Assembleia, pelo mesmo cidadão, há mais de um ano. 
 
Usou da palavra a seguir a cidadã, Srª. Ana Rita Mestre que, referindo-se à situação financeira 
da Autarquia e ao anúncio feito pelo Sr. Presidente da Câmara sobre a prevista realização de 
uma auditoria externa, questionou o mesmo “sobre o que andou a fazer nos quatro anos em que 
foi Vereador da oposição”, uma vez que, nessa posição, tinha quase a obrigação de saber a 
situação em que se encontrava a Câmara Municipal em termos financeiros, e se havia alguma 
irregularidade, apesar do Sr. Presidente da Câmara ter descartado para já essa hipótese. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou a intenção da realização da auditoria e que a mesma 
pretende apurar os termos em que foi feita a gestão e nada mais, e que não há suspeitas de 
coisa nenhuma. 
 
Quanto à pergunta sobre o que fez durante o mandato anterior, lembrou o Sr. Presidente que 
esteve presente nas reuniões do executivo e foi recebendo a informação que lhe foi facultada 
pela maioria e analisando-a e em principio até lhe pareceu que “as coisas não andavam bem”, 
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no entanto, só depois de tomar posse é que detetou, por várias razões, que a situação financeira 
estava mais complexa, daí a realização da auditoria para dar essa resposta. 
 
Dirigiu-se o Sr. Presidente à cidadã Ana Rita Mestre, que, em sua opinião, tem aspirações e 
ambição na vida na política, e afirmando que ainda bem que há jovens que têm esse interesse, 
lembrou a mesma que se eventualmente for vereadora da oposição numa Câmara Municipal, 
perceberá como que é os mesmos vereadores, numa situação de minoria, fazem e como é que 
conseguem lidar com essa mesma situação. 
 
Voltou a cidadã Ana Rita Mestre a frisar que o Sr. Presidente podia ter solicitado mais 
informação, tendo este respondido que podia tê-lo feito, contudo, jamais podia apresentar uma 
proposta no sentido de ser feita uma auditoria, pois era certo que a maioria não iria aceitá-la. 

 
A seguir interveio o cidadão, Sr. João Nuno Sequeira, que começou por chamar a atenção, quer 
para Assembleia quer para a Câmara Municipal, para o mau funcionamento do serviço postal 
dos CTT, em Castro Verde, em que, claramente, não serve as necessidades da população, 
tendo em conta o variado tipo de serviços que presta e o reduzido número de funcionários que 
lhe estão adstritos. 
 
Assim, nesse sentido, apelou, tanto à Câmara como à Assembleia Municipal, que envidassem 
esforços no sentido de pressionar junto da administração dos CTT por forma a colocar pessoal 
suficiente na mesma estação, uma vez que no momento apenas tem uma funcionária em 
permanência para prestar o serviço de atendimento, enquanto uma outra faz o serviço de chefia 
e na falta da primeira faz o respetivo atendimento. 
 
Lembrou o mesmo cidadão que o serviço de distribuição postal já não é feito diariamente nas 
freguesias, mas sim em dias alternados e mesmo assim dependendo da disponibilidade de 
pessoal, daí concluir que se não houver uma posição firme das autarquias, a tendência é ocorrer 
uma maior deterioração do serviço prestado pelos CTT. 
 
Questionou se o “Festival Terras Sem Sombra” vai ocorrer no próximo ano, isto porque lhe 
constou que a Câmara Municipal de Castro Verde deixou de integrar a organização desta 
iniciativa, em parceria com a Diocese de Beja, manifestando por isso a sua estranheza se tal 
acontecer, uma vez que se trata de um festival que é candidato a um prémio específico na área 
em que se insere. 
 
Quanto à aprovação das Opções do Plano e Orçamento, afirmou que demonstra que a CDU tem 
uma posição responsável ao não utilizar a sua posição de maioria para exercer o bloqueio do 
exercício do executivo na realização e execução das propostas vindas de trás, apesar de por 
vezes não concordar com as mesmas. 
 
Relativamente à taxa de participação no IRS relembrou o cidadão João Nuno Sequeira que, 
conforme já foi hoje apelado à memória, na última sessão desta Assembleia, a declaração de 
voto da CDU aconselhava o executivo a apresentar uma proposta que fosse consentânea com 
as propostas eleitorais e que a CDU teria uma posição responsável perante essa proposta. 
 
Assim, opinou o mesmo cidadão que o PS não pode dizer que a CDU não deu os sinais 
suficientes quanto ao seu sentido de voto, fosse qual fosse a proposta que viesse à Mesa, e que 
nunca passaria pela cabeça de ninguém que houvesse uma tentativa de achincalhamento, 
conforme o termo utilizado na última sessão desta Assembleia. 
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Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara, informou que tomou a devida 
nota, e quanto à questão dos CTT afirmou que se trata de uma preocupação de todos nós, 
quanto ao Festival Terras Sem Sombra é uma opção politica de não participar no mesmo 
Festival, na sequência da programação cultural para o ano de 2018, mantendo uma linha de 
continuidade em muitas áreas, mas deixando, contudo, em aberto a possibilidade de voltar a 
participar mais tarde no referido Festival, a exemplo de outros concelhos que enveredaram no 
mesmo sentido. 
 
Adiantou que, no âmbito da mesma programação, irá manter-se o Festival Entrudanças, a 
Quinzena Cultural irá voltar a ser efetivamente quinzena, por entenderem que a mesma iniciativa 
a decorrer num mês fez perder-lhe a identidade, as Festas da Vila, eventualmente com menos 
despesa, mantendo contudo o valor dos cachês, e que a Feira de Castro irá ser reforçada na sua 
dinâmica, como principal marca de Castro Verde. 
 
Quanto à questão do IRS relembrou que o assunto já foi amplamente debatido. 
 
A seguir foi dada a palavra ao cidadão, Carlos Manuel Colaço Luís, (“Carlos Blila”) que começou 
por agradecer à Srª. Maria de Fátima o esclarecimento que deu quanto ao IRS. 
 
Em seguida, questionou para quando as obras na Escola Secundária e no Pavilhão e se o Pady 
Paper se voltará a realizar. 
 
Referiu-se depois para a necessidade, em sua opinião, da existência de um crematório em 
Castro Verde. 
 
Sugeriu que fosse encontrada uma solução para acabar com a acumulação de lixos que 
habitualmente se junta aos contentores de recolha. 
 
Afirmou que também gostava de deixar de ver as pessoas passearem os seus animais em 
espaços verdes, conspurcando-os, e onde as crianças depois vão brincar, sugerindo por isso a 
sinalização adequada no sentido de persuadir essas mesmas pessoas. 
 
Afirmando que desconhecia se tal era competência da Câmara, sugeriu que fosse feita uma 
limpeza da Barragem da Rocha, aproveitando o facto da mesma estar praticamente vazia, e 
assim aproveitar para aumentar-lhe a capacidade de armazenamento. 
 
Discordou com a afirmação feita pelo cidadão João Alberto, quanto à atuação da CDU, e afirmou 
que gosta muito e é bom viver em Castro Verde. 
 
Sugeriu que a Câmara estabelecesse uma parceria com os Bombeiros Voluntários e com a Cruz 
Vermelha, para o ensino, logo em tenra idade, da prestação dos primeiros socorros de suporte 
básico de vida. 
 
Afirmou de que é a favor de que quem gaste mais água, indiscriminadamente, mais deve pagar, 
obrigando assim à redução dos despesismos.  
 
Alvitrou que nas saídas da vila de Castro Verde, fosse colocada sinalização simpática com um 
“Muito obrigado pela visita – volte sempre”. 
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Alertou o mesmo cidadão para o inconveniente encerramento, praticamente total, aos fins de 
semana, dos estabelecimentos de restauração, em Castro Verde, nomeadamente no período do 
Verão, quando há mais visitantes, daí sugerir uma chamada de atenção junto dos comerciantes, 
por parte da Câmara Municipal. 
 
Por último, considerando-o muito importante, sugeriu que fosse criado um serviço municipal de 
apoio psicológico e quiçá financeiro, aos doentes oncológicos. 
 
Interveio a seguir o Sr. Presidente da Câmara que às questões colocadas informou o seguinte: 
- Quanto às obras de requalificação na Escola Secundária, a Câmara Municipal tem a total 
disponibilidade para chegar a um acordo com o Ministério da Educação, tendo mesmo já sido 
realizada, nesta mesma sala, uma reunião com o respetivo Ministro que manifestou igual 
disponibilidade. 
 
- Quanto às obras no pavilhão, informou que no empréstimo de 900.000 € foi contemplada uma 
verba de 100.000 € para o efeito, e lembrou que, enquanto Vereador, havia questionado, em 
Fevereiro de 2016, o então Presidente da Câmara, para quando o inicio das obras e a resposta 
foi que seria nesse Verão, no entanto, quase no final de 2017 ainda não se efetuaram quaisquer 
obras.  
Assim garantiu o Sr. Presidente que no Verão de 2018, serão efetuadas essas mesmas obras. 
 
- Relativamente ao Pedy Paper informou que tal iniciativa irá voltar a realizar-se, cumprindo 
assim o que prometeram, e seguindo a vontade de muita gente, estando já em andamento a 
respetiva preparação. 
 
- Quanto à construção do crematório, considerou a proposta respeitável, e que havia uma 
inscrição para o efeito no anterior mandato, mas que foi retirada por este executivo, por entender 
não ser uma prioridade neste momento, mas sim a requalificação e o alargamento do cemitério 
local, que carece de uma negociação para a aquisição do respetivo terreno. 
 
- Sobre a higiene urbana, relembrou que é uma grande preocupação do executivo e que 
pretende criar uma equipa, em permanência, que dê resposta a este problema que, em sua 
opinião, é muito grave. 
 
- Quanto a limpeza da Barragem do Monte da Rocha, informou que não tal não é uma área desta 
Câmara Municipal, mas adiantou que a Empresa Águas Públicas do Alentejo está a estudar a 
hipótese da mesma barragem ser abastecida com água de Alqueva, a partir da Barragem do 
Monte do Roxo e que permitirá que a mesma tenha sustentabilidade no futuro. 
 
- Relativamente à parceria com os Bombeiros Voluntários, lembrou que a mesma Associação 
tem já implementado o projeto denominado “Juve Bombeiros”, que é uma escola de formação, 
de “Bombeirinhos”, em termos de voluntariado, que naturalmente contempla o sugerido pelo 
mesmo cidadão e que a Câmara Municipal apoiou no pagamento do fardamento. 
 
- Sobre a forma de pagamento de água consumida, informou que a respetiva tabela já 
estabelece escalões de pagamento consoante os consumos verificados. 
 
- Acerca da colocação de sinalização de agradecimento das visitas, afirmou que é uma questão 
a considerar.  
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 - Quanto ao encerramento dos restaurantes, a situação é pertinente, mas é uma opção 
individual dos próprios proprietários, em que a Câmara não pode intervir. 
 
- Relativamente ao apoio sugerido a dar aos doentes oncológicos, informou que o mesmo 
enquadra-se, eventualmente, no conjunto de políticas da ação social que pode ser equacionado 
nesse e noutros domínios. 
 
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Vereador Francisco Duarte, tendo o mesmo, considerado 
que o Sr. Presidente da Câmara ainda não terá tido acesso a essa informação, esclarecendo o 
ponto da situação relativamente ao processo de aquisição do terreno para ampliação do 
cemitério municipal. 
 
Assim, informou que foram feitas negociações, durante mais de dois anos, com o respetivo 
proprietário, que não “conduziram a nada”, e que, por isso, há um processo de expropriação a 
avançar com a consequente avaliação pericial do valor do respetivo terreno. 
 
Afirmou que tal não significa que o mesmo proprietário, com o atual executivo, tenha melhores 
condições de negociar e lembrou que nunca foi opção do anterior executivo ir para um processo 
de expropriação. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou que por essa ou por outra via, a ampliação do cemitério 
carece de uma solução atempada assim o quadro orçamental o permita avançar. 
 

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, pelas 2, 15 horas, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


