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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 26/2014 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António João Fernandes Colaço, António José 
Rosa Brito, Paulo Jorge do Nascimento e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, como 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião extraordinária da mesma Autarquia, convocada em 
cumprimento do disposto no nº.1 do artigo 4º. do Regimento desta Autarquia. 
 
1. - ABERTURA: 
 
Achando-se presente o número legal para se constituir em reunião, foi a mesma declarada aberta 
pelo Senhor Presidente da Câmara, pelas 14,45 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1º. - Apreciação e votação das propostas de Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2015. 
 
2º. - Apreciação e votação das propostas dos acordos de colaboração e de execução e contratos 
       interadministrativos a celebrar com as Juntas de Freguesia. 
 
3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
 
1. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Plano de Atividades para 2015: 
 
Na sequência da apreciação informal da versão preliminar das propostas do Orçamento e Plano de 
Atividades para o próximo ano, apreciou a Câmara a seguinte proposta: 
 
“Considerando que compete à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal, as Opções do Plano e proposta de Orçamento, cf. determina o artigo 33º.1/-c) da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, tal como atrás é mencionado, aprovar os 
documentos previsionais, p.f. do art.º 25-1- a) da mencionada Lei; 
 
Assim, face ao exposto, para que o processo esteja concluído em tempo oportuno, e seja presente 
ao Órgão competente para a sua aprovação, apresento aos eleitos que constituem o Órgão, 
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Câmara Municipal, uma proposta dos documentos em causa, decorrido o seu período de 
apreciação pública, assim como cumprido o Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei nº. 
24/98, de 26 de Maio.” 
 
Aberta a discussão dos documentos em apreciação, interveio o senhor Vereador António José 
Brito, tendo feito uma análise aos mesmos consubstanciada no documento que entregou e que a 
seguir se transcreve, que serve igualmente como declaração de voto dos eleitos do PS para 
justificar a sua abstenção na votação. 
 
 “Análise Geral 
 
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento de 2015 da Câmara Municipal de Castro Verde, que a 
maioria CDU preparou e agora pôs à votação, estão infectadas por uma previsão de receita errada 
que, à partida, compromete em larga medida a sua boa execução. 
 
Os eleitos da CDU sabem, porque é pública e foi anunciado formalmente pelo Governo, que a 
empresa Somincor deverá estar em grande parte isenta do pagamento de IRC. Embora não haja 
detalhes sobre os valores em causa, é mais do que provável que a referida empresa não liquide em 
2015 o mesmo volume de IRC de anos anteriores. 
 
Ora ao prever uma receita de dois milhões de euros (€ 2.000.000,00) em imposto de Derrama, cuja 
maior fatia (mais de 95%) é liquidado pela Somincor, o documento está desde logo condicionado, 
pois este valor representa cerca de 17% da receita prevista, num total que ascende a 11,8 milhões 
de euros. 
 
Embora os eleitos da CDU refiram a possibilidade legal de o fazerem deste modo, ao avançarem 
com um Orçamento que insiste em inscrever receitas de Derrama no montante atrás referido estão, 
na nossa óptica, a revelar uma manifesta falta de cuidado e de rigor que, é preciso afirmá-lo desde 
já, revela notório desnorte em matéria orçamental. 
 
Este documento comprova que a maioria da CDU não consegue fazer as coisas bem-feitas porque, 
como é fácil de constatar, está a enganar as pessoas do concelho de Castro Verde com um 
documento cujo teor, embora seja previsional, é completamente irrealista.  
 
Por outro lado, em função do texto de abertura do documento, assinado pelo Sr. Presidente da 
CMCV, constata-se desde já que, para superar esta e outras dificuldades, a Câmara Municipal vai 
recorrer a financiamento bancário. Neste momento, o valor da dívida do Município à banca atinge 
3,2 milhões de euros e a sua capacidade legal de endividamento permite contrair empréstimos até 
um montante de 1 milhão e 700 mil euros. 
 
Devemos salientar que o recurso a financiamento bancário é uma ferramenta de gestão normal e 
sempre útil quando se justifica. Portanto, não diabolizamos esta situação! Mas não podemos deixar 
de registar um “pormenor” que, para nós, faz toda a diferença pois é muito revelador do tipo de 
administração que temos no Município de Castro Verde!  
 
Nos últimos 10 anos, a Câmara recebeu valores em impostos de Derrama que, todos 
somados, representam mais de 22,5 milhões de euros. Sem dúvida que é uma receita legítima 
e sem dúvida que todos temos de nos congratular com a possibilidade de a nossa autarquia cobrar 
estes impostos.  
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Mas não podemos deixar de lembrar que, durante anos a fio, o PS recomendou sempre mais 
critério na despesa, mais ponderação nos custos correntes e mais cuidado para prevenir uma 
situação como a que temos agora pela frente. 
 
A natureza incerta das receitas de Derrama obrigava que a gestão da CDU fosse mais cautelosa. 
Neste momento, depois de ter recebido um tão grande volume de impostos, a Câmara Municipal 
tinha obrigatoriamente de estar mais bem preparada para eventualidades como a que vai enfrentar 
em 2015. Mas não é isso que acontece! 
 
No primeiro momento de dificuldade, aí está a lamentação dos eleitos da CDU sobre “um tempo de 
muitos condicionalismos”, as críticas duras a tudo e a todos, a previsão de que as obras mais 
urgentes (como a remodelação da rede de águas ou das estradas do concelho, passando pela 
Zona de Actividades Económicas!) “serão de todo difíceis de efectuar”. 
 
Dito assim, até parece que a CDU e os seus eleitos não têm nenhuma responsabilidade no cartório. 
Até parece que quem definiu as prioridades não foi a equipa de eleitos da CDU. Até parece que a 
culpa é sempre, sempre dos outros! 
 
As pessoas percebem e perceberão cada vez melhor que não é assim!  
 
A gestão que a maioria na Câmara apregoa como exemplar, baseia-se num despesismo contínuo, 
muitas vezes sem critério e com forte marca eleitoralista. A CDU de Castro Verde, tal como reza a 
fábula, tem preferido “ser cigarra em vez de ser formiga”! E agora, temos de dizê-lo sem medo das 
palavras, as sucessivas opções políticas erradas da CDU insistem em comprometer o futuro do 
nosso concelho. 
 
Opções do Plano 
 
Quem o quiser comprovar tem apenas de analisar cuidadosamente as Grandes Opções do Plano 
de 2015: um documento que confirma a completa falta de projecto para o futuro de Castro Verde e, 
por outro lado, demonstra com clareza que 2014 foi um ano perdido devido à falta de capacidade 
da CDU para pôr em prática os compromissos que anunciou e prometeu à população do concelho, 
fazendo-os aprovar na Câmara e Assembleia Municipal. 
 
Por isso falamos em gestão corrente e presa aos interesses eleitorais! 
 
Só isso explica a taxa de execução ZERO em intervenções consideradas relevantes em termos de 
investimento como a requalificação da Rede de Águas de Castro Verde, a ZAE – Zona de 
Actividades Económicas, o Jardim Público na Rua da Esteva, o Pavilhão Desportivo Municipal, a 
ampliação do Cemitério de Castro Verde, as melhorias da Iluminação Pública ou o Programa de 
Promoção do CIEBAL. 
 
Em 2015 a CDU volta a comprometer-se com estas propostas! Porquê? Porque, repetimos, apesar 
de as ter inscrito e dotado com verbas nas GOP e Orçamento de 2014, a sua TAXA DE 
EXECUÇÃO FOI ZERO. Ou seja… rigorosamente nada foi feito! 
 
Por outro lado, não podemos deixar de realçar a completa rejeição que a CDU fez às propostas 
apresentadas pelos eleitos do PS para serem inscritas nas GOP. Por sinal, propostas apresentadas 
com responsabilidade e grande sentido público, que foram construídas e sustentadas a partir de 
contactos formais com as pessoas e as instituições do concelho de Castro Verde. 
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A mesma CDU que sempre gostou muito de criticar e acusar o PS de não participar ou apresentar 
propostas para as Opções do Plano, no momento em que o quadro se altera, desvaloriza-as 
completamente e recusa-as como se fossem absolutamente dispensáveis. 
 
Lamentamos que, para a maioria da CDU, não seja bom para Castro Verde a aquisição de uma 
Unidade Móvel Médico-Social para trabalhar junto das populações, quer em cuidados de saúde 
quer, sobretudo, em acções na área social. Não conseguimos compreender (nem as pessoas de 
Castro Verde o conseguirão, certamente!) que a maioria CDU não perceba que é urgente e faz falta 
antecipar o investimento na requalificação da Rede de Águas da zona mais antiga da vila de Castro 
Verde. E parece-nos pouco lógico que sejam rejeitadas propostas para alargar os horários e os 
períodos de tempo nas ATL de Verão para crianças do concelho ou a criação de uma Bolsa de 
Manuais Escolares mais ampla e planeada, para auxiliar as famílias e ajudar na defesa do meio-
ambiente. 
 
Em síntese, em Castro Verde, para a maioria da CDU na Câmara Municipal, o que é proposto pelo 
PS é mau e não pode ser aprovado. Só porque é o PS a propor! 
 
Posto isto, não podemos deixar de recomendar vivamente que a CDU tenha mais seriedade política 
do que tem vindo a ter neste ano de 2014. Essa seriedade é exigida pelas pessoas de Castro 
Verde que, cada vez mais, não compreendem porque é que a actual equipa gestora da Câmara 
Municipal guarda as principais obras e intervenções para a véspera das eleições, procurando assim 
tirar proveitos políticos e eleitorais dessa intervenção. 
 
Orçamento 
 
O PS considera injusto e nada lógico que a criação do FAM (Fundo de Apoio Municipal) venha 
penalizar a Câmara Municipal de Castro Verde em cerca de 64.888,00 euros. Discordámos desta 
medida do Governo PSD/CDS e anotamos que é injusto para o nosso concelho sofrer uma tão 
grande penalização por via da má administração de outros municípios. 
 
Ficando isto claro, registamos também mais um ligeiro esforço de ajustamento do Orçamento à 
nossa realidade, com uma diminuição nos valores inscritos que, cifrados agora em 11,8 milhões de 
euros, nos parecem mais credíveis. 
 
Partindo do pressuposto que um Orçamento é um compromisso sério e para cumprir (embora 
muitas vezes isso não aconteça!), salientamos também como positivo o reforço de verbas para a 
melhoria da viação rural e as contemplações para ampliação do Pavilhão Desportivo Municipal e a 
remodelação da electrificação do estádio municipal. 
 
Assinalados estes pontos prévios, insistimos que o documento está gravemente marcado pelo erro 
comprometedor no valor da Derrama que, à luz do que já destacámos no início desta declaração, 
distorce todo o orçamento. 
 
Não podemos deixar de reforçar a nossa completa discordância com o valor de receita 
conscientemente inscrito pela maioria CDU, mesmo sabendo de antemão que será impossível 
alcançar uma cobrança de dois milhões de euros em Derrama! 
Este é o mais grave problema do Orçamento 2015. 
 
A par disso, registamos com inteiro desagrado que a Câmara Municipal tenha decidido aumentar o 
preço da factura da água, saneamento e resíduos sólidos. Discordamos desta medida pois, na 
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nossa opinião, vai penalizar muitas pessoas de fracos recursos, para quem este aumento agravará 
as dificuldades da economia familiar. 
 
Nesta como noutras matérias, a CDU apregoa uma coisa para o país mas, quando se trata das 
pessoas do nosso concelho, faz outra completamente diferente! 
 
Lamentamos ainda que, apesar de reconhecer a necessidade de criação de um campo de jogos 
polidesportivo no Centro Escolar Nº 2, só esteja inscrita uma verba de 50.000 euros, definida no 
âmbito da criação do Jardim da Esteva. Este valor, à partida, afigura-se insuficiente! Contudo, 
esperemos que haja capacidade política para contornar esta situação durante o ano de 2015. 
 
Se assim não for, ninguém compreenderá que a construção daquele equipamento seja de novo 
adiada! 
 
Conclusão 
 
Como é facilmente perceptível, havendo uma maioria do Partido Socialista na Câmara Municipal de 
Castro Verde, os critérios, as prioridades e a natureza da administração do Município seriam 
diferentes.  
 
Consideramos, contudo, que não seria lógico votar contra um documento que, em várias áreas, 
corresponde às necessidades de administração do concelho. Por isso, optamos pela abstenção na 
votação das GOP/Orçamento de 2015. Isto sem deixar de recomendar que a maioria pondere 
sobre o futuro e reflicta sobre o actual modelo de gestão e as prioridades que tem vindo a 
estabelecer.” 
 
Em resposta aos considerandos do senhor Vereador do PS, António José Brito, o senhor 
Presidente entendeu fazer os seguintes comentários: 
 

“É verdade, e foi por nós referido publicamente nas reuniões que promovemos para a preparação 
deste Orçamento de 2015, que o valor da derrama cobrada teria uma tendência em “baixa”, 
referindo inclusive o seu eventual agravamento por via da concessão de benefícios fiscais às 
empresas de maior faturação, nomeadamente a Somincor. A resolução do Conselho de Ministros 
anunciada no dia 23 de Outubro não tem exclusivamente a ver com isto, conforme foi veiculado 
num órgão de comunicação social.  
 
É verdade, e não foi escamoteado por nós, que o valor inscrito poderia estar “empolado”, mas no 
entanto situava-se abaixo do valor que, no âmbito das regras orçamentais, poderia ser 
considerado. Isto é, até à média da receita dos últimos 3 anos, que foram 2.469.337,11 €. 
Com base na orientação estratégica política e sufragada maioritariamente pela população de 
Castro Verde, num quadro em que a previsão das receitas é extremamente escassa e inúmeros os 
condicionalismos que nos são impostos e que ultrapassam largamente as questões financeiras, e, 

se queremos garantir o mesmo nível de prestação de serviços; 
se queremos manter o apoio às Juntas de Freguesia; 
se queremos manter o apoio ao movimento associativo; 
se queremos manter a estratégia seguida em matéria de acção social; 
se queremos respeitar os nossos compromissos supra-municipais, 

a margem de investimento é extremamente reduzida, para não dizer tendencialmente NULA. 
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Como tal, para permitir a programação de algum investimento, respeitando as regras orçamentais 
vigentes, só o reforço de receita numa ou em duas rubricas poderiam ser encaradas: Derrama e/ou 
Fundos Comunitários. 
 
Face à incerteza e ao desconhecimento, decorrido quase um ano sobre a entrada em vigor do atual 
período de programação dos Fundos Comunitários (2014/2020), sobre os "eixos" (áreas) aos quais 
as autarquias se podem candidatar, os regimes (fundos perdidos ou reembolsáveis) e respetivas 
taxas de comparticipação e sobretudo o “timing” da sua operacionalização efetiva (regulamentos e 
abertura de concursos), a opção foi clara: inscrever na previsão da receita proveniente da Derrama 
a verba de 2.000.000,00 €. 

O risco seria não termos consciência da realidade dos números e considerarmos as verbas 
inscritas em orçamento como dinheiro em caixa. 
Penso que ao longo dos anos temos dado sobejas provas de maturidade e competência nesta 
matéria, e não será agora que receberemos lições do PS, muito menos do seu eleito na Câmara, 
António José Brito. 
 
Quanto à questão do pedido de empréstimo, o que está em causa, é o facto de termos anunciado 
que para fazer face aos investimentos programados, e nomeadamente à necessidade de assumir a 
contrapartida nacional no caso da aprovação de candidaturas a fundos comunitários, era 
necessário encarar a possibilidade de se recorrer ao crédito.  
Hoje, a margem utilizável da nossa capacidade de endividamento ronda o 1.700.000,00 euros. 
Assim, e concretamente num quadro de programação plurianual, prevê-se a possibilidade de 
contração de dois empréstimos até um montante global de 1.600.000,00 €:  

Em 2015, um empréstimo até 1.000.000 €, com utilização em 2016 e 2017; 
Em 2016, um empréstimo até 600.000 €, com utilização em 2017 e 2018. 

 
Que fique claro que não se trata de recorrer ao crédito para salvar uma qualquer situação aflitiva, 
que objetivamente não se verifica, mas tão somente de prever a eventualidade de termos recursos 
para a concretização de iniciativas que entendemos como estruturantes. 
 
O paralelismo lançado pelo PS entre a derrama recebida nos últimos 10 anos (mais de 22,5 
milhões de euros) e o despesismo contínuo, muitas vezes sem critério e com forte marca 
eleitoralista que seriam apanágio da CDU na gestão municipal e a comparação explícita à fábula “a 
cigarra e a formiga” é, mais uma vez, uma tentativa demagógica e falaciosa de denegrir o trabalho 
feito por nós. 
 
Da mesma forma o é a afirmação de que não fizemos nada em 2014. 
Já tivemos a oportunidade de explicar que o não “lançamento” de despesa em determinada rubrica 
orçamental não é sinónimo de nada ter sido executado. 
 
Dado o nível e o pormenor da explicação facultada, a insistência neste tema só pode ter um destes 
significados, ou porventura o somatório deles todos: demagogia, má-fé ou mera incapacidade de 
apreensão/compreensão. 
 
Pegando num mero exemplo: a rede de distribuição domiciliária de água de Castro Verde. 
Reafirmamos mais uma vez que não é verdade que não tenha havido investimento na 
manutenção/conservação e renovação da referida rede. 
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Muitas intervenções foram realizadas, sempre longe das reais necessidades e daquelas que 
desejaríamos, reconhecemo-lo, com a mão-de-obra, máquinas e equipamentos municipais, com 
materiais requisitados ao armazém sem que elas se reflitam diretamente em gastos orçamentais. 
 
Em paralelo, foram efetuadas algumas intervenções na rede para o seu seccionamento, 
monitorização de anomalias e fundamentação da priorização e faseamento das obras e iniciadas 
várias diligências com vista à definição dos termos de referência para a encomenda de estudos e 
projetos, que possibilitem uma intervenção mais profunda na rede, provocando o menor incómodo 
possível aos habitantes das zonas abrangidas 
 
Por fim, dados os montantes financeiros expectáveis destas intervenções, procuramos as 
diferentes hipóteses de poder obter co-financiamentos que as tornem compatíveis com a 
disponibilidade financeira do município. 
 
Também gostaríamos de reafirmar que sempre encarámos a possibilidade de recurso aos fundos 
comunitários que infelizmente não teve acolhimento no âmbito do QREN. Com as informações 
disponíveis, afigura-se-nos que as candidaturas nesta área na medida em que os programas 
comunitários estão cada vez mais afastados das reais necessidades das autarquias, 
nomeadamente pelo esquecimento de uma verdade básica: os equipamentos e infraestruturas têm 
uma vida útil ao fim da qual necessitam de remodelações profundas.   
 
Quanto à tão propalada rejeição das propostas do PS, penso que a argumentação aduzida na 
reunião de câmara de 16/10 foi mais do que suficiente para clarificar a estratégia que seguimos, 
relativamente a cada uma das matérias focadas. E, mais do que princípios e orientações, 
mencionámos pormenorizadamente as ações e iniciativas tomadas. 
 
Quanto ao guardar as principais obras para anos de eleições, essa afirmação sim é que é 
eleitoralismo. 
 
Sobre o FAM gostaríamos de fazer o seguinte comentário: 
 
A posição do PS em qualificar de “injusta” a penalização que a Câmara Municipal de Castro Verde 
vai sofrer em 2015 e nos 6 anos subsequentes, por via da criação do FAM (que é bom não 
esquecer foi aprovada na AR pela maioria que sustenta o atual Governo, mas também mereceu o 
acordo da ANMP, que dispõe de larga maioria do PS), achamos pouco. 
 
Porque a isto se soma-se o “roubo” de mais de 3,3 milhões de euros que os Governos do PS e do 
PSD/CDS fizeram à Câmara Municipal de Castro Verde entre 2010 e 2014, por via da não 
aplicação da Lei de Finanças Locais vigente.  
 
Sobre isto, nunca o PS se pronunciou! E vem agora com lágrimas de crocodilo qualificar de injusta, 
esta penalização a uma câmara que tem provas dadas da gestão responsável que faz.  
Este ano o FEF foi aumentado em 279.667,00 € relativamente ao ano anterior, mas os valores 
continuam a estar distantes dos recebidos em 2010. Mais, a proposta de OE para 2015 consigna 
este acréscimo, de forma mais uma vez inconstitucional, à realização da contribuição para o FAM 
ou redução do endividamento de médio e longo prazo. 
 
Quanto à subida das taxas e preços, nós também lamentamos essa necessidade. 
Mas é bom não esquecer que a tabela de taxas e preços municipais não tem sido actualizada 
desde 2010, e que se torna imperioso, no quadro dos princípios de uma boa gestão, proceder à 



8/9 
Reunião extraordinária da CMCV de 29.10.2014 

atualização possível da referida tabela, tendo obviamente em consideração as condições 
socioeconómicas extremamente adversas das famílias portuguesas. 
 
No que diz respeito ao abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos, para além da 
necessidade acima ressentida e deliberada, vamos confrontar-nos com as imposições oriundas da 
ERSAR. Com efeito, a publicação da Lei nº 10/2014, de 6 de Março (Estatutos da ERSAR), veio 
trazer mais uma intolerável intromissão na autonomia do poder local, definindo regras obrigatórias 
sobre os tarifários e atribuindo àquela entidade “pareceres de imperatividade vinculativa”, que vêm 
dificultar, em muito, os atuais modelos de gestão e a sua sustentabilidade.” 
 
Finalmente, o Campo de jogos no Centro Escolar nº 2. 
 
Pensamos que estão suficientemente esclarecidas as dúvidas sobre a inscrição, ou não, desta obra 
nas Opções do Plano e Orçamento para 2015, e outras sobre a real vontade política de as 
concretizar dada a alegada escassez da verba alocada. No entanto, voltamos a afirmar a nossa 
intenção de a concretizar durante o próximo ano.” 
 
Apreciadas as propostas das Opções do Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2015 na 
generalidade e na especialidade, foram os mesmos documentos submetidos a votação tendo sido 
aprovados, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores António José Rosa de Brito e 
Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, com a declaração de voto acima transcrita, remetendo 
os mesmos documentos à Assembleia Municipal para apreciação e votação. 
 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas correntes: 
10.187,824 €; Receitas de Capital: 1.612.176 €; Total Geral das Receitas: 11.800,000 €; Despesas 
correntes: 7.808,108 €; Despesas de capital; 3.991,892 €; Total Geral das Despesas: 11.800,000 €. 
 
Ficam anexas à presente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcritas as propostas 
dos documentos previsionais ora aprovadas. 
 
2º. - Apreciação e votação das propostas dos acordos de colaboração e de execução e 
       contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas de Freguesia: 
 
Na sequência da apreciação informal das propostas dos acordos de colaboração e de execução e 
dos contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas de Freguesia, efetuada no dia 16 do 
corrente mês, submeteu o Senhor Presidente a apreciação da Câmara a versal final das propostas 
dos documentos em causa. 
 
Apreciado o assunto e passado a votação, separadamente, deliberou a Câmara, unanimidade e 
nominalmente, aprovar todas as propostas dos acordos de colaboração e de execução e dos 
contratos interadministrativos a celebrar com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, e com as Juntas de Freguesia de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e 
de Santa Bárbara de Padrões. 
 
Ficam anexas à presente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcritas, as propostas 
ora aprovadas. 
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3º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015: 
 
Na sequência da apreciação informal da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015, 
efetuada na reunião realizada no dia 16 do corrente mês, submeteu o Senhor Presidente à 
apreciação da Câmara a seguinte proposta: 
 
“Considerando que vão a aprovar ao Órgão competente, Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, os documentos previsionais do Município, Opções do Plano (Plano Plurianual 
de Investimentos e Ações Mais Relevantes) e Orçamento. 
 
Considerando que nos termos do artigo 29º. do Anexo à 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 (deliberação), cf. determina o art.º 25º/1-o) do Anexo 
I à Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar e submeter a apreciação e 
votação da Assembleia Municipal a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
 
Fica anexo à presente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcrita a proposta do 
Mapa de Pessoal ora aprovada. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para que 
produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 16:30 horas, da qual se lavrou a 
presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros presentes, 
assim como pelo Coordenador Técnico da Secção Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, nos 
termos do nº. 2 do artigo 57º. da Lei nº. 75/2013, de 18 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


