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.  
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 24/2014 
 
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 da proposta de Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2015. 
 
2º. - Apreciação das propostas dos acordos de execução e contratos interadministrativos/acordos 
       de colaboração a celebrar com as Juntas de Freguesia. 
 
3º. - Apreciação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
 
1. Apreciação informal das propostas do Orçamento e Plano de Atividades para 2015: 
 
Submeteu o Senhor Presidente para apreciação informal a versão preliminar da proposta das 
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2015, para efeitos de submissão a apreciação 
pública, bem como ao abrigo do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, conforme previsto no 
Decreto-Lei nº.24/98, de 26 de Maio, até ao próximo dia 27 de Outubro, prevendo-se a sua 
apreciação e votação na especialidade no dia 29 do mesmo mês, em reunião extraordinária. 
 
O Sr. Presidente apresentou os documentos previsionais referindo; 
 
“A presente proposta de OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2015 foi enquadrada por um 
conjunto de documentos, dos quais destaco: 
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● Em 1º lugar, o programa eleitoral da CDU, sufragado maioritariamente nas últimas 
eleições autárquicas.  

 
● As Opções do Plano e Orçamento para 2014; 

 
● O quadro legislativo que enforma a prática autárquica, e que, de dia para dia, plasma de 
forma cada vez mais acentuada o desígnio deste Governo na asfixia da autonomia do 
Poder Local, senão mesmo a sua destruição pura e simples, e no qual destacamos: 

 

• A Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais – Atribuições e Competências; 

• A Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias 
Locais – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS; 

 

Esta Lei, entre outras normas, consagra legalmente os “cortes” que vinham a ser 
praticados nos últimos 4 anos pela não aplicação da então vigente Lei das 
Finanças Locais, através da redução dos níveis de participação das autarquias 
nos Impostos de Estado de 25,3 para 19,5%; 
 

Por outro lado antecipa o calendário de elaboração e aprovação pelo órgão 
executivo dos documentos previsionais, caindo na situação ridícula da presente 
proposta ter sido elaborada antes de conhecida a proposta de Orçamento do 
Estado para 2015. 
 

A proposta só foi publicada ontem, pelas 18 horas, e portanto os únicos dados 
que foi possível consignar nesta versão preliminar dos documentos previsionais 
foram os valores do FEF alocados a Castro Verde. 

Para a elaboração destas propostas contámos com os contributos imprescindíveis das Juntas de 
Freguesia e da população do concelho no âmbito das diversas reuniões descentralizadas que 
foram promovidas neste período de preparação dos documentos previsionais e ainda os contributos 
dos diferentes serviços municipais e uma análise do “histórico da casa” relativamente ao seu 
funcionamento corrente. 

 
Por fim, e apesar de ter chegado tardiamente (pedido de contributos formulado na reunião de 
Câmara de 13 de Agosto), tivemos também em consideração o documento entregue pelo PS na 
passada 3ª feira, dia 14 de Outubro, matéria a que voltaremos mais adiante. 
 
No contexto adverso que atravessamos e com vista à elaboração dos documentos previsionais do 
Município convém ainda chamar a atenção para:  

 
• A quebra sucessiva das receitas próprias da autarquia, decorrente da recessão continuada 

do País e da perda sistemática do poder de compra dos portugueses; 
 

• A incerteza e o 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). 
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A margem utilizável da nossa capacidade de endividamento ronda o 1.700.000,00 € 
 
Sem recurso à contração de um empréstimo e sem certezas quanto a possíveis 
comparticipações comunitárias a nossa capacidade para grandes investimentos é muito 
reduzida! 
 
No entanto não abdicaremos de sonhar alto e de reivindicar o financiamento adequado às 
responsabilidades que queremos assumir com vista ao progresso da nossa terra e ao bem 
estar das nossas gentes. 
 
A proposta de orçamento municipal para 2015 é de 11.800.000,00 € a que se associará um saldo 
previsível que transitará de 2014, de aproximadamente 1.000.000,00 €. 
 
Para memória, em 2014 o orçamento municipal inicial tinha sido de 12.530.000,00 € e o saldo que 
transitou de 2013 foi de 2.288.343,40 euros. 
 
Continuamos a considerar 5 sectores fundamentais para a intervenção autárquica, a saber: 
 

1. A Ação Social, nomeadamente o apoio à 3ª Idade e às instituições que intervêm nesta 
área; 
 

2. O apoio à atividade económica no concelho e à sua diversificação; 
 

3. O apoio ao movimento associativo nas suas diferentes áreas de intervenção; 
 

4. A manutenção, conservação e requalificação de várias infraestruturas municipais em 
diferentes sectores, nomeadamente: 

• Redes e sistemas de abastecimento de água e saneamento; 
• Rede viária; 
• Equipamentos Municipais; 

 
5. A continuidade de política de reforço de competências e dos recursos necessários para 

as Juntas de Freguesia (tanto ao nível das despesas correntes, como das de capital). 
No âmbito do disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro desenrolou-se durante este 
ano o processo de consulta e negociação com todas as Juntas de Freguesia do concelho 
que culminou com a elaboração de propostas de “Acordos de Execução” e “Contratos 
Interadministrativos e Acordos de Colaboração”, cuja apreciação constitui ponto específico 
da Ordem de Trabalhos. 
 

A referência explícita a estes 5 sectores considerados prioritários, não significa menos preocupação 
ou o abandono da nossa intervenção noutras áreas – e estou a pensar na Educação/Ensino, na 
Cultura e Desporto, etc. – que constituem já uma “marca distintiva” da prática da Câmara Municipal 
de Castro Verde. 
 
Para podermos ambicionar o sucesso que pretendemos do nosso trabalho nestas áreas prioritárias 
é imperioso e urgente voltar a motivar os trabalhadores da Autarquia, contra ventos e marés e 
sobretudo contra os ataques que sofrem diariamente por parte dos governos centrais (cortes dos 
salários, cortes de direitos e regalias, aumento do horário de trabalho, etc., etc.), estruturar os 
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serviços face aos condicionalismos existentes (e não são poucos) e dar continuidade às medidas 
de contenção e racionalização de custos. 
Em paralelo torna-se necessário (e deverá ser concretizado durante o anos de 2015) proceder à 
atualização possível (tendo em atenção o quadro extremamente adverso das condições socio--
económicas das famílias) das tabelas de taxas e preços municipais, nomeadamente as que dizem 
respeito ao abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos. 
 
Como acima referi, a presente proposta teve ainda em atenção os contributos apresentados 
pelo vereador do PS na Câmara Municipal António José Brito (também subscritos pelo eleito 
na Assembleia Municipal pelo PS, Filipe Mestre, não compreendendo nós, a que título) que 
nos mereceu toda a nossa atenção. 
 
No entanto, a esse propósito, gostaríamos de referir: 
 
Com exceção da “Unidade Móvel Médico-Social” todas as outras “propostas” apresentadas pelo PS 
para integrar o Plano de Atividades e Orçamento para 2015, constam do programa eleitoral da CDU 
apresentado a sufrágio nas últimas eleições autárquicas e estão inscritas no Orçamento de 2014 e 
na versão da proposta para 2015, agora apresentada. 
 
Proposta 1 - Unidade Móvel Médico-Social 
 
Nunca partilhámos a necessidade de adquirir e implementar uma UNIDADE MÓVEL SOCIAL E DE 
SAÚDE (que parece ser uma das bandeiras do PS em Castro Verde) tendo em conta a realidade 
do nosso concelho, onde, felizmente, não é significativo o número de habitantes que se possam 
classificar como população isolada. 
 
Através da Extensões de Saúde existentes em todas as freguesias (e na Sete) os serviços têm 
assegurado a prestação de cuidados médicos e de enfermagem à generalidade da nossa 
população (obviamente dentro das limitações que afetam todo o SNS – falta de recursos humanos, 
materiais e financeiros). 
 
Mas nada disto caiu dos céus aos trambolhões! 
A sua existência e funcionamento é resultado da nossa atenção e reivindicação forte e persistente 
junto das entidades de saúde e também, é bom não esquecer, dos fortes investimentos municipais 
(geralmente protocolados com as Juntas de Freguesias) na construção, melhoria e conservação 
dos espaços afetos a estas extensões de saúde. 
 
Temos que continuar atentos e lutar para que neste frenesim de encerramentos de serviços 
públicos, eles também não encerrem! 
 
Sobre a valência social, que parece ser agora a tónica forte da proposta apresentada, volto a frisar: 
 
Na análise que fazemos consideramos que a nossa realidade é diferente daquela que se verifica 
noutros territórios, sabendo que por vezes há tendência a replicar boas práticas sem equacionar 
todas as variáveis. 
 
No concelho de Castro Verde a própria morfologia física do território e o número e tipologia de 
aglomerados habitacionais não potencia, felizmente, o “isolamento” que por vezes se faz crer e que 
acontece, efetivamente, em concelhos vizinhos. Todos os aglomerados se encontram muito perto 
das suas sedes de freguesia e estas por sua vez da sede de concelho.Em todas as freguesias 
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temos lutado para que se mantenham as extensões de saúde e continuamos a lutar para que as 
mesmas tenham mais capacidade de intervenção. 
 
Por outro lado, o apoio domiciliário prestado pelas IPSS´s abrange toda a área do concelho, bem 
como projeto de Desporto Sénior (no âmbito do qual tem sido desenvolvidas ações em áreas como 
a saúde, a segurança. Etc. ou o serviço itinerante da Biblioteca Municipal. 
 
As Juntas de Freguesia acompanham o dia-a-dia das pequenas localidades e sempre que 
identificadas necessidades estabelecem os contactos necessários para dar resposta… são 
contributos que, todos eles diminuem distâncias e estabelecem relações sociais. 
 
Proposta 2 – Campo Polidesportivo Descoberto – Centro Escolar nº 2 
 
O Programa Eleitoral do Concelho de Castro Verde apresentado a sufrágio pela CDU nas eleições 
autárquicas de 2013, menciona expressamente “construir um Campo de Jogos de apoio à prática 
da atividade física no Centro Escolar nº 2”. 
 
Inserido nos trabalhos de modelação do terreno e arborização do futuro Jardim da Esteva foi 
efetuada a terraplanagem do espaço que irá ser afeto ao Campo Polidesportivo, aguardando-se 
que estejam reunidas as condições necessárias à sua implementação. 
 
Proposta 3 – Bolsa de Livros Escolares 
 
O Programa Eleitoral do Concelho de Castro Verde apresentado a sufrágio pela CDU nas eleições 
autárquicas de 2013, menciona expressamente “propor à Rede de Bibliotecas Escolares do 
Concelho a criação de um Fundo de Manuais Escolares para empréstimo, de modo a auxiliar 
agregados com maiores dificuldades na aquisição de manuais escolares”. 
Este Fundo já se encontra operacional com um fundo disponível de cerca de 390 exemplares, 
fundo este constituído a partir de livros disponibilizados por alunos e encarregados de educação e 
outros adquiridos com recursos financeiros facultados pela SOMINCOR. 
 
A “proposta” agora apresentada, sem por em causa a justificação aduzida, com a qual 
concordamos, mostra apenas e tão só o desconhecimento dos eleitos do PS sobre a realidade e as 
iniciativas/ações incrementadas no concelho. 
 
Proposta 4 - Rede domiciliária de distribuição de águas de Castro Verde 
 
Todos reconhecemos a necessidade de realização de obras de manutenção/conservação das 
redes de abastecimento domiciliário de água em Castro Verde. Disso é prova a menção que consta 
do Programa Eleitoral da CDU: “Iniciar a remodelação das redes de águas e esgotos, com 
prioridade para o núcleo urbano mais antigo de Castro Verde”, bem como a inscrição orçamental 
plurianual plasmada no Orçamento 2014.   
 
E não é verdade que não tenha havido investimento na manutenção/conservação da referida rede. 
Muitas intervenções foram realizadas, sempre longe das reais necessidades e daquelas que 
desejaríamos, reconhecemos, com a mão-de-obra, as máquinas e equipamentos municipais e 
materiais requisitados ao armazém sem que elas se reflitam nos 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 
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várias diligências com vista a definição dos termos de referência para a encomenda de estudos e 
projetos que possibilitem uma intervenção correta na rede que provoque 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. 
 
A proposta de orçamentação apresentada (soma dos valores inscritos em Orçamento 2014 para os 
anos de 2014 e 2015) é no mínimo caricata, pelo que não nos merece qualquer comentário. 
 
Proposta 5 – Atividades de Tempos Livres (ATL 2015) 
 
No programa de ação da CDU para o mandato em curso, no que se refere a ATL´s, consta: 
“Dinamizar os Ateliers de Ocupação de Tempos Livres numa modalidade pedagógica e de lazer e 
estabelecer parceria com outras entidades para promoção de ATL’s em modalidade tempo inteiro, 
perante formulação de propostas a estudar e protocolar posteriormente.” 
 
Importa referir que nos últimos anos, a par da dinamização dos ATL’s em regime de tempo parcial, 
a autarquia estabeleceu protocolos com entidades para promoção de ATL’s em regime de horário 
alargado, nomeadamente com a Associação Regina Cordium, o Lar Jacinto Faleiro, e, 
recentemente, com a APADIJ e o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, encontrando-se esta 
parceria a refletir sobre a metodologia utilizada e os resultados alcançados. 
 
Assim, consideramos importante a existência de uma oferta que privilegie várias vertentes, 
nomeadamente, uma proposta de férias criativas, em regime parcial, ligada às dinâmicas 
autárquicas culturais e de lazer dos equipamentos e projetos existentes (Museus, Piscina, 
Biblioteca, etc.), de estímulo criativo e pedagógico, mas que continue a possibilitar um tempo livre 
de gestão familiar. 
 
Por outro lado, numa vertente mais social, para famílias que, efetivamente, assim o necessitam, 
preconizamos um programa de ATL’s que abranja todos os períodos de interrupções letivas e em 
regime de horário alargado que, para além das orientações mencionadas anteriormente, possibilite 
também outras valências, como é o caso do fornecimento de refeições. 
 
Nesta vertente consideramos muito importante o estabelecimento de parcerias com outras 
entidades da comunidade de forma a dar resposta a esta necessidade social, equacionando o 
contexto legal, bem como o facto da mesma poder constituir mais um estímulo para ações 
comunitárias dos parceiros a envolver. 
 
Por fim, importa manter uma vertente de ATL’s vocacionado para crianças com necessidades 
especiais, conforme experiência desenvolvida nas últimas férias, praticando também o princípio de 
igualdade para todos os cidadãos, assente numa parceria alargada.  
 
Numa lógica de rentabilização de recursos e de criação de dinâmicas, consideramos que as 
diferentes modalidades se devem articular entre si e é nesse sentido que procuraremos, durante o 
próximo ano, fomentar as parcerias necessárias. 
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Para concluir, mostrando a nossa disponibilidade para apreciar todos os reparos e 
contributos  que nos cheguem, reiteramos alguns dos princípios que têm norteado a nossa 
atuação ao longo dos anos: 
 

• Defesa intransigente do Poder Local e da sua autonomia, consagrados 
constitucionalmente; 

• Cumprimento dos compromissos eleitorais assumidos com vista ao desenvolvimento 
sustentável do nosso concelho e a contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 
suas populações; 

• Gestão criteriosa de recursos, com vista a garantir a sustentabilidade financeira do 
Município”. 

 
Passada a exposição do Senhor Presidente, teceu o Senhor Vereador António José Brito os 
seguintes comentários refentes ao documento em apreciação: 
 
“Como primeira nota importa dizer, se é que o Sr. Presidente não o percebeu, que as propostas do 
PS foram construídas em função de contactos e reuniões com entidades públicas e a população do 
nosso concelho, como foi público e todos ficaram a saber. 
 
Essas reuniões permitiram recolher contributos que, depois, foram analisadas pelos eleitos do PS 
nos diferentes órgãos – Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia – e subscritas pelo 
primeiro eleito na Câmara e pelo primeiro eleito na Assembleia Municipal. 
 
Um trabalho colectivo, planeado e bem sustentado, tendo as cinco propostas do Partido Socialista 
sido entregues por mim, pessoalmente, na Câmara Municipal, às 9h30 de terça-feira, dia 14 de 
Outubro – ou seja, na manhã imediatamente a seguir à última reunião pública de preparação das 
GOP e Orçamento, realizada na noite de segunda-feira (dia 13) em Santa Bárbara. 
 
Podíamos tê-lo feito antes, mas não quisemos desrespeitar as audições feitas à população e, além 
disso, o período de consulta pública só teve início posteriormente! 
 
Posto isto, apenas alguns breves comentários. 
 
Sobre a Derrama, parece desde já evidente que a Câmara está a cometer um grave erro de 
previsão na receita. Tendencialmente, segundo dados e infirmações conhecidas, o valor da 
cobrança desse imposto tende a recuar e não a manter-se. A maioria sabe isso muito bem e, 
portanto, nós discordamos que se insista no erro. 
 
Em relação à possibilidade claramente admitida de recurso a crédito bancário em 2014, vale a pena 
vincar que não “diabolizamos” a utilização dessa ferramenta de gestão. Mas não podemos deixar 
de registar que a Câmara Municipal, que recebeu mais de 22 milhões de euros em Derrama nos 
últimos 10 anos, no primeiro momento de dificuldade ponha logo em cima da mesa essa 
probabilidade. 
 
No que diz respeito à rejeição das nossas propostas, importa destacar o seguinte: 
 
Quanto à Unidade Móvel Médico-Social, já esperávamos a recusa! O Sr. Presidente mantém a sua 
visão ideológica neste processo, apesar de reconhecer “as boas palavras da proposta do PS” e a 
evolução para uma maior aposta nas respostas sociais. Para nós, este projecto continua e 
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continuará a ser fundamental para o concelho. Para a maioria da CDU, volta a confirmar-se que 
não é! 
 
No que diz respeito à Bolsa de Livros Escolares, os eleitos do PS sabem muito bem da existência 
do Fundo de Manuais Escolares na Rede de Bibliotecas. Mas, se o Sr. Presidente e os Srs. 
Vereadores lerem com atenção e mais cuidado a proposta do PS, percebem muito melhor que é 
mais ampla e pretende ter uma maior eficácia do que existe actualmente. 
 
Registamos que a maioria da CDU considere “no mínimo caricato” que o PS proponha o imediato 
início da requalificação da rede de águas de Castro Verde (na zona antiga). Ou seja, parece que, 
mesmo estando na Câmara, os eleitos da CDU acham “caricato” e desconhecem a realidade da 
nossa rede de água, as suas rupturas sucessivas, os prejuízos que isso causa às pessoas e às 
empresas, os custos acrescidos que a Câmara suporta com esse problema que não tem vontade 
de resolver. 
 
O PS conhece bem esse problema e, por isso, defende que deve ser uma prioridade de 
investimento em 2015. Infelizmente, a CDU não faz disso prioridade nenhuma. 
 
Finalmente, quanto às ATL de Verão, a nossa proposta é muito clara e percebe-se muito bem: 
propomos mais horas durante o dia e mais semanas durante as férias (começar mais perto do fim 
das aulas, acabar mais perto do início das aulas!), podendo as crianças acederem às ATL na 
totalidade desse tempo sem restrições (ao contrário do que sucedido). 
 
Mais: consideramos e escrevemos na proposta que, não havendo a capacidade de resposta por 
parte da Câmara Municipal, devem ser assumidas parcerias com entidades do concelho que 
possam dinamizar o projecto nos termos que propomos. 
 
Portanto, não se compreende que a autarquia inscreva uma verba de 5.000 euros para esta 
actividade que, quanto a nós, é insuficiente e não dá resposta ao modelo que defendemos. 
 
Para concluir, queremos lamentar e chamar a atenção para o comportamento dos eleitos da CDU: 
quando o PS não apresenta propostas, criticam-nos duramente; quando o PS apresenta propostas, 
recusam-nas totalmente. É bom que a população do concelho de Castro Verde tire desta atitude da 
CDU as necessárias conclusões”. 
 
2º. - Apreciação dos acordos de execução e contratos interadministrativos/Acordos de 
       Colaboração a celebrar com as Juntas de Freguesia: 
 
Neste ponto da ordem de trabalhos, submeteu o Senhor Presidente para apreciação informal as 
propostas dos “Acordos de Execução” e dos “Contratos Interadministrativos/Acordos de 
Colaboração”, que são fruto do processo de consulta e negociação com todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho que decorreu ao longo do ano, no âmbito do disposto na Lei nº 75/2013, de 
12 de Setembro. 
 
3º. - Apreciação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2015: 
 
Submeteu igualmente o Senhor Presidente para apreciação informal a versão preliminar da 
proposta do Mapa de Pessoal da Autarquia para o ano de 2015, prevendo a sua apreciação e 
votação na especialidade no dia 29 do mesmo mês, em reunião extraordinária. 
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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 pela Secretária do Gabinete de Apoio ao Presidente, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. 
da Lei nº. 75/2013, de 18 de Setembro. 
 


