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 Acta n.º 05 
3.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Portalegre, realizada 
em 30 de Abril de 2010 
 

 
Aos trinta dias do mês de Abril, do ano dois mil e dez, nesta cidade de 
Portalegre e no Auditório do Centro de Congressos, reuniu a Assembleia 
Municipal de Portalegre sob a presidência de Antero de Figueiredo Marques 
Teixeira e com a presença dos Membros da Assembleia: Sílvia Maria Pinheiro 
Miranda Relvas, Cristóvão da Conceição Ventura Crespo, Albano António de 
Sousa Varela e Silva, Maria Alexandra Marques Gueifão Carrilho Barata, Maria 
Conceição Barradas Grilo, João Filipe Gonçalves Jesus, Luís David Trindade 
de Moreira Testa, Miguel Telo de Arriaga, Miguel Alexandre Ferreira Monteiro, 
Adriano da Graça Mourato Capote, de Maria Luísa Galeano Tavares Moreira, 
Catarina Alexandra Dias, António Fernando Ceia Biscainho, José Chambel 
Tomé, Adriano de Jesus Miguel Dias Pedro, Carlos Alberto Vintém, Maria 
Fernanda Serineu Bacalhau, Dorinda Maria de Carvalho Gomes Calha, António 
José de Morais Baptista, Manuel Jesus Nicolau Marques, António Maria Petas 
Chaparro, Alfredo Ventura Nunes, Manuel Joaquim Lacão Carvalho, António 
Manuel Lameira Dias, Valentim Manuel Mourato Nunes, Ricardo Jorge 
Lourenço Reia, António Joaquim Tavares de Oliveira, Francisco José Meira 
Martins da Silva e João Hermínio Henriques Janeiro. ---------------------------------- 
 

O Presidente da Mesa, Antero de Figueiredo Marques Teixeira, deu início aos 
trabalhos, eram 21:20 horas e informou que aquela sessão iria decorrer já sob 
a vigência do novo Regimento da Assembleia Municipal. Procedeu-se à 
chamada e, seguidamente, à inscrição do público que quisesse intervir. ---------- 
 
 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Nos termos do Regimento da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da 
Assembleia deu a palavra ao público presente na sala. Usou da palavra o Sr. 
Alberto Joaquim Gomes Azeitona, residente em Portalegre, que colocou uma 
questão ao Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, relativamente a um 
assunto já ali discutido anteriormente, o qual envolvia a sua habitação. A 
pergunta foi porque é que a Câmara considerava as suas reclamações sem 
fundamento e não mandava executar uma vistoria técnica ao Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, de modo a verificarem os danos causados na 
sua moradia? --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em resposta, o Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Mata Cáceres, 
referiu que o assunto que aquele munícipe ali colocou, já havia sido analisado 
e discutido e, na última reunião de Câmara, voltou a ser apresentado e 
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encontrava-se no Gabinete Jurídico para ser avaliada a proposta que foi feita. 
O que estava em causa era que a Câmara fez as correspondentes vistorias à 
dita casa e, actualmente, não eram suscitadas dúvidas relativamente àquele 
assunto. Após a análise jurídica ao processo, se chegarem à conclusão de que 
tinha de ser feita uma outra vistoria, por parte do LNEC, poderá vir a 
equacionar-se tal facto. No entanto, algumas das opiniões que foram emitidas, 
iam no sentido de que fosse o próprio interessado a requerer a intervenção do 
LNEC. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
O Presidente da Mesa informou que iriam passar à apreciação dos ofícios 
externos dirigidos àquela Assembleia Municipal, bem como esclarecimento das 
dúvidas colocadas no período antes da Ordem de Trabalhos. Deu a conhecer 
os documentos em causa: por parte da Associação Nacional de Municípios, um 
ofício relativo às intempéries ocorridas na Madeira e consequente 
sensibilização aos Municípios do Continente, para prestarem apoio ao Funchal; 
um outro documento oriundo do PCP, em que a Direcção Regional de 
Portalegre, deu a conhecer que mantém um acompanhamento de proximidade 
com o Alentejo e, através do Deputado João Oliveira, elaboraram uma proposta 
relativa às verbas do PIDACC, para o ano de 2010. Por último, um ofício da 
Administração Geral da Administração Local, dando a conhecer a acção 
inspectiva que fizeram ao Município de Portalegre.-------------------------------------- 
Leu, inclusive, o documento entregue pelo Partido Socialista, da Assembleia 
Municipal de Portalegre, que dizia o seguinte: “Na passagem de mais um 
aniversário da comemoração do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, o grupo do 
PS, na Assembleia Municipal de Portalegre, congratula-se com mais esta 
efeméride e cumprimenta todos os trabalhadores do concelho, com os quais se 
encontra solidário.” ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Adriano Capote disse que a CDU se abstinha 
daquela congratulação, porque quando viam que qualquer medida tomada pelo 
PS, no Governo, entrava em conta com o facto de retirar regalias e fazerem os 
trabalhadores pagarem a dita crise, não podiam estar ao lado de quem assim 
procedia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voto de Pesar (António Baptista – CDS/PP) 
 
A Assembleia Municipal de Portalegre decidiu manifestar o seu pesar pelo fim 
declarado do jornal “O Distrito de Portalegre”. Aquele jornal era um órgão 
centenário dos mais antigos do País e, nesse sentido, mas não só, é de 
lamentar que motivos financeiros decretem o seu fim.  
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O Presidente da Mesa colocou à votação o Voto de Pesar acima mencionado, 
sendo que se registaram: 27 votos a favor e uma abstenção. ------------------------ 
 
No uso da palavra, Adriano Capote disse que, uma vez mais, a CDU advertia a 
Mesa da Assembleia Municipal tentasse, junto da Câmara, que os documentos 
fossem enviados atempadamente, dentro dos prazos legais, para que os 
Membros pudessem analisar correctamente. Chamou a atenção para o facto 
de só ter recebido a Prestação de Contas da Câmara Municipal, na passada 
sexta-feira, sem estarem ainda aprovadas e sem que a Câmara tivesse a 
maioria absoluta, na sua composição.------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa informou que aquele facto já estaria previsto nos ofícios 
enviados a todos os Membros, com a salvaguarda de que se houvessem 
alterações, seriam dadas a conhecer. ------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Albano Silva perguntou se o documento da 
Divisão Financeira, que lhes foi entregue no início da sessão, seria um resumo 
da prestação de contas da Câmara e, se não continha nenhuma alteração, 
propôs que, em próximas situações do género, fosse a acompanhar o ponto 
em agenda, pois simplificava a apreciação do assunto em questão.---------------- 
 
O Presidente da Mesa informou que o documento em causa não sofreu 
qualquer alteração.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa relembrou que a Assembleia Municipal era o 
órgão de fiscalização política do Município de Portalegre e, naquela base, 
existiam direitos é deveres que a Assembleia detinha. Chegada a altura de o 
Município apresentar as contas, referiu não ser a primeira vez que se colocava 
a questão das mesmas, embora não fossem votadas e apenas para mero 
conhecimento, não terem sido apresentadas em tempo útil para uma melhor 
discussão. Requereu que, dali em diante, a Câmara Municipal, enquanto órgão 
Executivo, colocasse à disposição do órgão de fiscalização política os 
Relatórios de Actividades e Contas de todas as entidades envolvidas. ------------ 
 
 
ORDEM DO DIA: 
 
1 – Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a Actividade Municipal, 
nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, na sua actual redacção; 
 
Presentes os relatórios do Executivo Camarário respeitantes à Actividade 
Municipal, bem como os quadros demonstrativos da situação financeira da 
Câmara Municipal de Portalegre e dos Serviços Municipalizados de águas e 
Transportes da mesma.-------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitando o uso da palavra, Miguel Monteiro disse que, relativamente ao 
relatório apresentado, o qual considerou extenso e bastante descritivo, tinha 
uma dúvida entre aquilo que era o relatório do Presidente da Câmara e o do 
Departamento de Urbanismo e Obras Municipais. Citou o que estava descrito 
sobe a Via da Encosta Poente, no relatório do Sr. Presidente: “A mesma tem 
algum atraso devido ao mau tempo”. Contudo, no relatório do dito 
departamento, quanto à elaboração do mesmo Plano, referia que na reunião de 
Câmara, do dia 06 de Abril, tinha sido deliberado: “… a revogação do contrato 
com a empresa responsável pela elaboração do Plano, devendo a área do 
mesmo ser estudada no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da 
Cidade de Portalegre.”; ou seja, existiam dúvidas por esclarecer quanto àquele 
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Albano Silva questionou o Executivo sobre as obras no 
melhoramento do Bairro Ferreira Raínho, até ao Cemitério, etc. A artéria em 
causa tem muito movimento e estava prevista ser feita em três fases; duas 
delas pareciam ter terminado, mas o último tapete de alcatrão estava em falta. 
Na sua opinião deveria ser exigido à empresa que completassem as duas 
primeiras fases, pois a população exige mais cuidados, uma vez que a 
circulação actual, naquele local, é perigosa. ----------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, António Baptista colocou uma questão ao Presidente da 
Câmara, respeitante à situação da Serraleite, empresa de vital importância 
para a região e de envolvência com o mundo rural e agrícola, que lhe está 
inerente. Pretendeu, pois, saber se já existia alguma solução em vista para a 
mesma?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em resposta, o Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Mata Cáceres, 
disse que, relativamente à Via da Encosta, a obra tinha certas condicionantes. 
Quanto ao Plano e à obra não existiam contradições. Quanto ao Bairro Ferreira 
Raínho, nas próximas duas semanas a preocupação demonstrada ficará 
ultrapassada porque, de facto, a contemporização das duas fases e a 
deslocação de meios e recursos para fazer a pavimentação tinha alguma 
complexidade. Não deveria era existir trânsito, sem que fossem os residentes 
da zona e, se porventura, alguém lá danificar uma jante ou um pneu não 
poderá pedir responsabilidades à Câmara Municipal, porque, teoricamente, não 
lhe é permitido circular. No que respeitava à questão da Serraleite, a mesma 
encontra-se em fase negocial com uma determinada cadeia e já estavam a 
fazer entregas significativas. Existia uma equipa a tratar da elaboração do 
projecto de candidatura aos fundos comunitários e a Câmara Municipal de 
Portalegre já acordou com a empresa sobre o terreno para onde se irá localizar 
a futura Serraleite. Inclusivamente, facultou-se o levantamento do mesmo para 
poderem trabalhar na concepção do projecto e respectivo acompanhamento 
técnico, de forma a culminar na transferência para a Zona industrial. -------------- 
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No uso da palavra, Albano Silva questionou se, efectivamente, ficariam as três 
fases concluídas dentro das próximas duas semanas?--------------------------------- 
 
Usando da palavra, Eduardo Bilé disse que o que estava aprovado era, de 
facto, a obra ser feita em três fases. Existiu a preocupação da Fiscalização de 
que os trabalhos fossem bem feitos, o que implicava boas condições 
climatéricas, porque o betuminoso tinha de ser aplicado a 120 graus, caso 
contrário, começa a desagregar o pavimento. Portanto, deixou-se a segunda 
pavimentação para a altura mais apropriada. Acrescentou que, dentro de 
quinze dias, estaria assegurada a última pavimentação nos dois troços. Quanto 
à finalização da obra, seria feita dentro do prazo que estava contratado.---------- 
 
Novamente no uso da palavra, Albano Silva disse não concordar com o 
procedimento acordado, pois a empresa não deveria ter de esperar. Se ficasse 
o trabalho mal feito, teria de fazer de novo. No seu ponto de vista eram as 
pessoas que deviam ser servidas e não as empresas. --------------------------------- 
 
Usando da palavra, Miguel Monteiro disse existir um motivo para que ali fosse 
apresentado aquele assunto, porque aquele investimento era, efectivamente, 
importante para o arranjo da zona da Meia Encosta. Mais disse que havendo 
problemas na concretização de um plano de urbanização, daquela natureza, 
traria, inevitavelmente, consequências para a própria construção da via. Na sua 
opinião, existia ligação entre aqueles dois factos e daí a sua questão sobre 
qual era o verdadeiro motivo para o atraso da obra: os constrangimentos com o 
plano de urbanização ou as condições climatéricas?------------------------------------ 
 
Novamente no uso da palavra, Eduardo Bilé informou que a obra estava 
definida, em termos técnicos. As intervenções no local foram interrompida 
devido ao tempo que se fez sentir. Não existia, no entanto, incompatibilidade 
com as duas questões referidas anteriormente. ------------------------------------------ 
 
Solicitando o uso da palavra, Carlos Vintém referiu que, relativamente ao Bairro 
Ferreira Raínho, existiam vidas em perigo e sugeriu à Câmara que fechasse 
devidamente o acesso à via e que a policiasse, bem como, assumir a 
responsabilidade, que dali advier, se não o fizer.----------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa voltou a tocar na questão das competências da 
Assembleia Municipal, como órgão fiscalizador, frisando que as perguntas que 
os Membros colocavam ao Presidente da Câmara eram de carácter político e 
deveriam ser respondidas, somente, pelo mesmo e não pelos técnicos da 
Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Adriano Capote lembrou os presentes de que o regimento 
daquela Assembleia, a propósito do uso da palavra dos Membros da Câmara, 
mencionava, no art.º 38.º, que quem intervém era o Presidente da Câmara para 
esclarecer as dúvidas colocadas; também poderiam intervir Vereadores, se 
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autorizados ou para defesa da honra. Apesar de ser importante um 
esclarecimento técnico sobre algumas áreas que não se dominam, deveriam 
evitar-se confusões e o próprio Presidente è que deveria assumir a resposta do 
técnico e esclarecer os Membros da Assembleia.---------------------------------------- 
 
 
2 – Acta n.º 03 e acta n.º 4, relativas à 2.ª sessão ordinária e 1.ª sessão 
extraordinária, realizadas em 22 de Fevereiro e 1 de Março, respectivamente;   
  
No uso da palavra Albano Silva, quanto às Actas, disse ter-se atingido a 
fórmula de funcionamento pretendida pelos Membros. Mais disse que o facto 
de serem entregues atempadamente aos líderes dos Grupos Partidários era a 
melhor maneira de se proceder e endereçou os parabéns à equipa 
administrativa que trabalhou nas mesmas.------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa, relevou o facto de terceiras pessoas terem enaltecido o 
novo sistema na apresentação das Actas e, efectivamente, o serviço de apoio 
tinha trabalhado da melhor forma. ------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com seis abstenções na primeira e duas na segunda, aprovar as 
respectivas Actas. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3 – Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Policia de 
Portalegre/Alterações; 
- Deliberação de 2010.03.08 – 
 
Presente a Acta n.º 1 da reunião da Comissão de Toponímia, realizada em 
18.01.2010, para homologação.--------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, António Oliveira, relativamente à composição daquela 
Comissão (artº 6.º, al. e), perguntou como é que seria efectuada a nomeação 
dos três representantes da mesma? Sugeriu inclusive que houvesse um maior 
cuidado na redacção das Actas, já que a primeira tinha vários erros 
ortográficos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Adriano Capote referiu que, quanto à composição da 
Comissão em análise, deveria ser incluído alguém que soubesse daquela 
“arte”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa informou que, perante a intervenção anterior, tinham 
uma proposta de discussão e perguntou se algum dos presentes teria 
sugestões para a representatividade da dita Comissão.-------------------------------- 
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No uso da palavra, Adriano Capote disse que se, efectivamente, chegassem à 
conclusão de que aquela Assembleia não tinha competência para uma 
proposta daquele tipo, na governação do Município, sugeriu que o Executivo 
Camarário apresentasse, para a próxima sessão, uma proposta de nomeação 
dos três cidadãos, para depois ser ratificada. --------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa referiu que seria competência do Executivo, na próxima 
reunião de Câmara, elaborar a proposta de nomeação para, posteriormente, 
ser presente à Assembleia para ratificação. Questionou os Membros se algum 
se opunha à proposta apresentada; não havendo ninguém contra, passou-se à 
votação do Regulamento em questão. ------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o assunto acima indicado, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 08 de Março de 2010. ------------------------------- 
 
 
4 – Prestação de Contas de 2009 dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Transportes; 
- Deliberação de 2010.04.06 –  
 
Presente ofício n.º 3563, de 26.03.2010, dos Serviços Municipalizados de 
Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, remetendo os 
documentos de prestação de contas/2009. ------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o assunto acima indicado, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 06 de Abril de 2010.---------------------------------- 
 
 
5 – Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Portalegre/Alteração; 
- Deliberações de 2010.04.06 e de 2010.04.19 – 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o assunto acima indicado, conforme deliberações do 
Executivo tomadas nas reuniões de 28 de 2010.04.06 e de 2010.04.19. ---------- 
 
 
6 – Proposta de Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil e Regulamento 
do Cartão-jovem Municipal; 
- Deliberação de 2010.04.06 – 
 
Presente informação n.º 1305, de 29-03-10, da Divisão dos Assuntos Sociais, 
Educação, Desporto e Juventude, referindo que não foram apresentadas 
quaisquer sugestões no prazo concedido para apreciação pública da proposta 
do programa de apoio ao Associativismo Juvenil e Regulamento do Cartão 
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Jovem Municipal, nos termos do n.º 2, artº 118.º, do Código do Procedimento 
Administrativo.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Albano Silva disse que se deveriam congratular pela 
resposta aos jovens do Município, de forma a serem apoiados e cativados para 
as questões culturais. Na sua opinião, quanto ao anexo, onde se propõem os 
descontos a conceder em infra-estruturas e equipamentos municipais, parecia-
lhe que estavam muito especificados. Disse ainda não concordar com os 
descontos previstos no CAEP, pois a forma como estavam descritos (20 % em 
espectáculos a definir) levaria ao entendimento de que só em alguns 
espectáculos é que se pretendia chamar os jovens, ou seria tão-somente uma 
questão de lucro? Estava prevista a divulgação dos descontos, junto de todos 
os interessados? O seu Grupo não iria votar contra, mas gostariam que a 
Câmara Municipal de Portalegre revisse o Regulamento, em breve trecho, 
aquela questão. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Miguel Arriaga disse ser uma excelente medida, o 
facto de terem o Cartão Municipal de Juventude e acrescentou que tal medida 
vinha, também, por parte do Conselho Municipal de Juventude, órgão que tem 
tido um trabalho extraordinário. Endereçou os parabéns à Vereadora Ana 
Manteiga, pelo trabalho desenvolvido naquele sentido. Congratulou-se por, 
finalmente, terem políticas de juventude e de dar aos jovens contributos 
válidos. No seu opinião as percentagens inerentes ao cartão faziam todo o 
sentido, uma vez que até no Cartão-jovem existem diferentes descontos, em 
diferentes iniciativas, diferentes eventos, etc. Mais disse que, em termos de 
espectáculos, existem empresas que têm o aproveitamento do espaço e fazem 
um controlo autónomo da bilheteira, portanto não seria viável para a Autarquia 
gerir o valor a ser dedutível, ou não. -------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que também se congratulava pelo facto 
de, finalmente, estar ultrapassada aquela questão, porque o Partido Socialista, 
no anterior mandato, já havia pugnado pela implementação daquele Cartão e 
foi, inclusivamente, recomendado ao Vereador da Juventude para que se 
criasse um protocolo com a Secretaria de Estado da Juventude de modo a 
implementar o Cartão Municipal existente, promovido pelo IPJ e pela 
Movijovem, em parceria com o Município de Portalegre, naquilo que concernia 
a descontos locais de eventos e espaços que fossem propriedade do 
Município, na sua utilização. Mais referiu que, quanto às percentagens, não se 
pretendia que a Câmara Municipal de Portalegre promovesse descontos em 
espaços que eram seus, mas por uma virtude ou outra, concessionava a várias 
entidades, para os explorarem. Pelo contrário, aquilo que o seu Grupo gostaria 
de ver no Regulamento seriam descontos fixos e não a definir, relativamente a 
espectáculos, eventos e espaços que eram, ou propriedade do município, ou 
promovidos pelo mesmo. Acrescentou que só daquela forma se conseguia 
atrair público e massa crítica, pois que se os espectáculos forem de qualidade 
teriam boas assistências.------------------------------------------------------------------------ 
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Usando da palavra, Mata Cáceres referiu que a dúvida foi gerada devido aos 
espectáculos que eram promovidos no centro de Artes, à bilheteira, em que as 
entidades recebiam o resultado da mesma e não o faziam noutras 
circunstâncias. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Miguel Arriaga congratulou-se pelo facto de o 
CAEP ir comemorar quatro anos e de terem cerca de 822 espectáculos 
realizados, o que significava um aumento da oferta cultural da Cidade. Na sua 
opinião, o que fazia sentido era terem uma oferta coerente e uma percentagem 
adjudicada para aquelas funções e, nos concertos de promotores livres, a 
gestão deveria ser dos próprios. Quanto ao Cartão-jovem, relembrou que muito 
do que se fez foi da iniciativa do PSD, uma vez que aquela proposta surgiu, há 
algum tempo atrás, pela JSD, aquando do primeiro Conselho Municipal da 
Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, Miguel Monteiro disse que, relativamente à questão da 
bilheteira do CAEP, existia ali um equívoco, pois se era concedido o desconto 
num determinado espectáculo, que o Município pagava, à cabeça, por tal 
acontecimento; e se quando os jovens se dirigiam à bilheteira e obtinham um 
desconto de 20% sobre os bilhetes, obviamente o Município estaria a assumir 
os já referidos 20% como um proveito potencial que tinha, mas que passaria a 
ser um custo da Autarquia. No seu entender passar-se-ia o mesmo nos casos 
em que houvesse espectáculos e que fosse o artista a promover o mesmo, 
obviamente, levaria o valor da bilheteira; no entanto, a Câmara teria de assumir 
a percentagem dos 20%, que seria descontada aos jovens. ------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Catarina Dias congratulou-se, igualmente, pela 
iniciativa, contudo, a mesma, pecava por tardia. Recordou que, durante o 
primeiro mandato do actual Presidente, esteve um estagiário na Câmara que 
elaborou uma proposta muito semelhante àquela, portanto o projecto demorou 
imenso tempo a ser aplicado. Em relação ao CAEP, questionou quem é que iria 
definir quais eram os espectáculos, se era o Presidente da Câmara ou o 
Vereador que tinha o Pelouro da Cultura? Quem definia que um determinado 
espectáculo teria desconto e outro? Com que antecedência é que tal 
procedimento seria divulgado aos jovens? ------------------------------------------------- 
 
Usando da palavra, Albano Silva relevou o facto daquela questão ser 
importante, pois era a forma de levar os jovens à Cultura. Do ponto de vista 
cultural estava provado que era uma mais-valia a Câmara suportar os tais 20%. 
Além de que, para a Autarquia, se existir uma adesão significativa e uma vez 
que o Cartão custa 8,00€, será um encaixe que permite suportar, em parte, a 
percentagem de desconto. Mais disse que, se os jovens chegarem à conclusão 
de que são poucos os espectáculos que têm descontos, não comprarão o 
Cartão. Disse inclusive que seria insignificante para a Câmara suportar o 
respectivo desconto, mas muito importante para a Cidade conseguir levar mais 
jovens aos espectáculos do Centro de Artes.---------------------------------------------- 
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No uso da palavra, Adriano Capote disse que a CDU congratulava-se com tudo 
o que pudesse promover a participação dos jovens, quer para benefício 
próprio, quer para benefício do Concelho. No entanto, estranhavam que a 
discussão à volta do Cartão Jovem, fosse sobre quem é que iria decidir para 
quais os espectáculos é que existiam descontos, porque, a maioria dos jovens, 
encontra-se numa altura da vida em que estão mais preocupados com a 
sobrevivência do que, propriamente com a cultura. Deduziu que o Regulamento 
em causa se tratava de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portalegre e 
a Movijovem; aprovado pelo Conselho Municipal da Juventude, mas existia 
outro parecer além do da Câmara. Contudo, admitiu que, finalmente, só numa 
Câmara em que não houve maioria absoluta é que o Cartão-jovem veio a 
aparecer. No seu entender, quem deverá ter a responsabilidade de decidir a 
quem conceder os descontos para os espectáculos era a Câmara que gere o 
Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Câmara informou que a Vereadora, directamente ligada à 
temática em discussão, iria explicar aos presentes as questões, com mais 
pormenor.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usando da palavra, a Vereadora Ana Manteiga referiu que o Cartão em causa 
não era, somente, um Cartão-jovem Municipal, mas também Nacional, uma vez 
que estava associado à Movijovem. Portanto, quando o cartão fosse adquirido 
à Câmara, a mesma também compra os cartões, ou seja, o valor dos 8,00€ que 
os jovens pagam, também era pago, o mesmo valor, pela Autarquia. 
Relativamente aos espectáculos a realizar no CAEP, teria de se definir a 
questão dos que eram “à bilheteira”, visto que já ocorreram situações em que a 
Câmara Municipal não utilizou nenhum do valor recebido. Informou também 
que o estágio mencionado anteriormente, ocorreu já no segundo mandato 
daquele Executivo e não no primeiro. ------------------------------------------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Albano Silva agradeceu a informação prestada 
de a Câmara ter comprado os cartões para os vender pelo mesmo preço. Além 
de que se a Câmara não vender os que foram já adquiridos, ficam com 
prejuízo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o assunto acima indicado, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 06 de Abril de 2010.---------------------------------- 
 
 
7 – Ajuste Directo – Lei das Finanças Locais – Revisor Oficial de Contas; 
 - Deliberação de 2010.04.19 –  
 
Presente informação da Divisão Financeira n.º 1545, de 13 de Abril de 2010 a 
propor a adjudicação da prestação de serviços “Lei das Finanças Locais – 
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Revisor Oficial de Contas” à empresa Mariquito, Correia & Associados, SROC, 
por um período de 4 anos, pelo valor total de 59.000,00€ + IVA.--------------------- 
 
No uso da palavra, Carlos Vintém questionou se aquela entidade oficial de 
contas era a mesma que já existia na Câmara? Relembrou todos os presentes 
que aquele revisor oficial de contas já havia sido acusado naquela Assembleia, 
por um Membro da mesma, de que o documento apresentado pela firma em 
causa era um chorrilho de asneiras e estava, tecnicamente, errado. Sendo que, 
na altura, foi entregue uma declaração de opinião sobre o assunto, do qual não 
teve conhecimento. Perante tal, colocou uma questão ao Membro que teve 
aquele procedimento se a opinião sobre o dito revisor de contas se mantinha? 
Questionou, inclusive, se a Câmara teve em consideração a opinião abalizada 
daquele Membro da Assembleia, aquando do ajuste do serviço com a 
empresa?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra João Filipe de Jesus disse que competia, 
naturalmente, à Mesa daquela Assembleia Municipal usar os documentos dos 
seus Membros da forma que entender. Recordou que aquando da referida 
reunião, realizada em 27 de Setembro último, o que entregou não tinha sido 
nenhuma Declaração de Voto, nem sequer uma Moção, mas sim um conjunto 
de contas, num documento rasurado e pessoal, que a Mesa da Assembleia 
entenderia, por bem, para verter em sede de Acta sobre aquilo que tinha sido o 
seu juízo. Acrescentou que, o que mencionou, na altura, foi que o respectivo 
relatório continha três imprecisões relacionadas com fragilidades ao nível dos 
conceitos da autonomia financeira, de uma certa confusão entre a taxa de 
execução orçamental, o grau de realização e de execução das receitas e a 
solvabilidade da Câmara Municipal de Portalegre e o grau de cobertura dos 
imobilizados por capitais permanentes, sem que tenha feito uma referência 
transparente à questão da liquidez geral da Câmara. ---------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que, quando se entregava um documento 
na Mesa daquela Assembleia Municipal, não significava que a mesma pudesse 
fazer com ele o que entendesse. Ao receber o documento, em mão, servirá 
para ser transcrito “ipsis verbis”, nos precisos termos, na Acta que servirá de 
suporte à reunião. Relevou que, qualquer Membro que escreva um documento, 
para depois entregar na Mesa de uma Assembleia, obviamente, não o fará 
irreflectidamente ou sem ponderação, bem como não se espera outra coisa 
que não seja a autorização do autor do documento para que, posteriormente, o 
mesmo seja dado a conhecer publicamente. ---------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Mata Cáceres informou que, relativamente ao ajuste directo 
feito com o ROC, o mesmo já era o Revisor de Contas de longa data, da 
Câmara Municipal de Portalegre e, naturalmente, são susceptíveis de surgir as 
mais distintas opiniões sobre o mesmo, sendo todas elas respeitadas. Disse 
perceber as afirmações que o Membro Filipe de Jesus teve sobre a situação, 
tal como percebia a intenção de explorar a conversa e a dialéctica à volta 
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daquela questão. No entanto, acrescentou que tinha no Revisor de Contas, o 
Dr. Mariquito, a maior confiança e considerava-o uma pessoa com reputação, 
na função que desempenhava, quer a nível local, quer nacional. Portanto, 
independentemente de todos os rácios e suspeições, não subsistiram dúvidas 
ao contratar os serviços da Sociedade em questão.------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Miguel Monteiro, perante o que tinha vindo a 
assistir, disse ter percebido que em Portalegre existiam três tipos de 
Assembleia Municipal: as ordinárias, as extraordinárias e aquelas que ficavam 
“em branco”. Relativamente às palavras do Presidente da Câmara quando 
referiu que entendia perfeitamente a razão pela qual alguns Membros das 
Bancadas tinham levantado aquela questão, considerou que o simples facto de 
aquela Assembleia ter tido, em seu redor, todas as suspeições inerentes 
àquele assunto, era o suficiente para que, futuramente, se voltar a colocar a 
questão, enquanto a mesma não ficar devidamente explicada. ---------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Carlos Vintém disse ter ficado tranquilizado com 
os esclarecimentos dados pelo Presidente da Câmara e reconheceu à 
Sociedade do ROC a competência para analisar os documentos da Autarquia. 
Mais disse que iria passar a ter em consideração, em futuras intervenções de 
outros elementos da Autarquia na Assembleia Municipal, a disponibilidade da 
Câmara e o acreditar da Câmara no padrão da referida Sociedade. --------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar o assunto acima indicado, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 19 de Abril de 2010. ------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, António Chaparro disse que a Câmara deveria, 
eventualmente, avançar com um concurso público para que fosse seleccionado 
um ROC para a edilidade.----------------------------------------------------------------------- 
 
8 – Relatório de Actividades e Avaliação da Comissão Arbitral Municipal do 
Município de Portalegre; 
- Deliberação de 2010.04.19 – 
 
Presente informação n.º 03/CAM/2010, de 12 de Abril de 2010, Relatório de 
Actividades e Avaliação da Comissão Arbitral Municipal do Distrito de 
Portalegre, para conhecimento e proposta para nomeação de novo Presidente.  
 
No uso da palavra, Adriano Capote, em representação da CDU, solicitou que 
na Ordem de Trabalhos, todos os pontos que fossem enviados, fosse 
explicitado, claramente, “para quê?”. -------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------- 
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9 – 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento/2010 dos Serviços 
Municipalizados de Águas e Transportes; 
- Deliberação de 2010.04.19 – 
 
Presente ofício n.º 4192, de 14 de Abril de 2010, dos SMAT, a remeter a 1,ª 
Revisão ao Plano Plurianual de Investimento/2010. ------------------------------------- 
 
Usando da palavra, Adriano Capote disse que naquela revisão do Plano 
apareciam investimentos para o “fornecimento em baixa” e questionou se tal 
significaria que as Águas do Norte Alentejano não iriam tomar conta daquele 
tipo de fornecimento e se, eventualmente, a Câmara estava a adoptar uma 
proposta de intermunicipalidade, quanto àquela questão?----------------------------- 
 
Em resposta, Mata Cáceres informou não haver, até à data, nenhuma evolução 
no que respeitava à solução daquela política das Águas do Norte Alentejano. 
Estava em fase embrionária, naquela fase e no conhecimento que possuem, a 
todos os níveis, dos Serviços Municipalizados, o desafio às Câmaras mais 
próximas para começarem a equacionar a hipótese de se partilhar a estrutura 
técnica existente, para intervir naquela área. ----------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade dos presentes (20), aprovar o assunto acima indicado, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 19 de Abril de 2010. ------------- 
 
 
10 – 1.ª Revisão Orçamental/2010 dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Transportes; 
 - Deliberação de 2010.04.19 –  
 
Presente ofício n.º 4191, de 15 de Abril de 2010, dos SMAT, a remeter a 1.ª 
Revisão Orçamental/2010.---------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade dos presentes (20), aprovar o assunto acima indicado, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 19 de Abril de 2010. ------------- 
 
 
11 – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas; 
- Deliberação de 2010.04.19 –  
 
Presente proposta da 2.ª versão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infracções Conexas. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara relembrou aos presentes que já 
tinham feito uma aprovação, noutra Sessão, de um Relatório que consideraram 
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não estar, devidamente, sedimentado. Portanto, o objectivo seria enviar aquele 
Plano, mais completo, para o Tribunal de Contas, em substituição do primeiro.  
 
O Presidente da Mesa Chamou a atenção para o facto de a deliberação do 
Executivo remeter o assunto à Assembleia para conhecimento, contudo teria 
de ser para aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Albano Silva disse que se o assunto era para aprovação, a 
deliberação da Câmara, efectivamente, não estava correcta. Referiu que o 
Plano inicialmente apresentado não tinha sido aprovado porque chegaram à 
conclusão de que se o próprio Executivo não o tinha aprovado, não faria 
sentido a Assembleia fazê-lo. ------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitando o uso da palavra, António Chaparro disse que relativamente ao 
Plano em causa, competia à Câmara Municipal de Portalegre tê-lo e exercê-lo; 
e competia à Assembleia Municipal, enquanto órgão fiscalizador do Executivo 
Municipal, analisar, sempre que entendesse, se o mesmo estava a ser 
cumprido. Na sua opinião, a Assembleia não tinha que “pactuar”, mas sim 
tomar conhecimento, para que não fosse parceira, na íntegra, daquele mesmo 
Plano.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Adriano Capote referiu que aquela discussão deveria ter um 
técnico camarário capaz de esclarecer, juridicamente, os Membros presentes. 
No entanto, achou que no primeiro Plano não houve aprovações por duas 
razões: existiam falhas essenciais no relatório apresentado à Assembleia; 
segundo: qualquer Regulamento tem de ter a aprovação daquela Assembleia. 
Uma vez que o primeiro não tinha sido válido para a entidade tutelar, então a 
versão que ali estava não tinha de ir para conhecimento, mas sim para aprovar.  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Silva disse que o Regulamento em 
questão era para ser posto em execução pela Câmara Municipal e utilizado, 
internamente, no seu dia-a-dia. Portanto, a Assembleia talvez devesse 
somente tomar conhecimento. Seria uma mais-valia se houvesse uma 
explicação da legislação, naquele sentido. ------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Catarina Dias disse que se o Presidente já se tinha 
socorrido de suporte técnico recorrendo aos funcionários da Autarquia, também 
deveria, naquela questão, socorrer-se da jurista que tinha estado ali presente, a 
qual já não se encontrava na sala, para explicar o artigo. Em alternativa, 
poderia aceder à internet para perceberem se o Plano era para aprovação ou 
apenas para tomar conhecimento.------------------------------------------------------------ 
 
Usando da palavra, Albano Silva, questionou se a deliberação em causa tinha 
sido escrito por uma jurista?-------------------------------------------------------------------- 
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Em resposta, o Presidente da Câmara informou que a jurista da Autarquia, a 
Dr.ª Elsa Anjos, não podia estar presente porque se encontrava doente e não 
tinha sido possível clarificar aquela situação. Contudo, estava convencido de 
que aquele documento teria de ser enviado ao Tribunal de Contas, não só pela 
Câmara Municipal de Portalegre, mas por todas as entidades. Mais disse que o 
mesmo deveria seguir, sendo elaborado pela Câmara e aprovado na 
Assembleia Municipal. Por outro lado, poderiam, eventualmente, deixar a 
decisão suspensa da seguinte maneira: se fosse para aprovar, na redacção da 
Acta e logo que se tenham informações da jurista, o Executivo transformará 
aquela deliberação numa aprovação; se for só para tomar conhecimento na 
Assembleia, será posteriormente enviado para o Tribunal de Contas. -------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que, salvo melhor opinião, 
os trabalhos deveriam ser interrompidos para poderem localizar a legislação, e 
verificar-se, claramente, a questão e para que fosse possível tomar ali a 
decisão mais correcta. --------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa sugeriu que aquele ponto ficasse para o fim da Ordem 
de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa referiu que os juristas têm uma especial 
responsabilidade relativamente à opinião que emitem sobre determinado 
assunto e não o poderão fazer sem conhecer a Lei e os factos. No seu ponto 
de vista, parecia-lhe claro e óbvio que existia uma questão prévia e uma 
excepção relativamente à qual importava apreciar devidamente. Disse que a 
para a Assembleia Municipal, qualquer que seja a exigência legal, teria de 
tomar conhecimento ou deliberar, de acordo com a deliberação do Executivo 
Municipal. Naquele ponto, aquilo que era a deliberação da Câmara, a não ser 
que fosse alterada, era aprovar e remeter para conhecimento à Assembleia. --- 
 
O Presidente da Câmara informou que já estava um primeiro documento no 
destino certo e, posteriormente, fez-se aquele para melhorar e valorizar o 
anterior. Pessoalmente não se importava com o que foi sugerido pelo Luís 
Testa e, se fosse necessário, apresentar-se-ia, na próxima sessão daquela 
Assembleia, uma nova deliberação da Câmara para aprovação. -------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e decidiu que o 
ponto em causa iria para nova deliberação de Câmara e seria posteriormente 
colocado para aprovação, numa nova sessão daquela Assembleia. ---------------- 
 
O Presidente da Mesa propôs que os pontos 12 e 14 fossem discutidos em 
conjunto, uma vez que os temas dos mesmos se cruzavam entre si.--------------- 
 
12 – Relatórios Semestrais de Acompanhamento do Plano de Saneamento 
Financeiro/2009; 
- Deliberação de 2010.04.19 – 
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Presente Relatório e Prestação de Contas do ano de 2009. -------------------------- 
 
Naquele momento, o Chefe da Divisão Financeira, sintetizou e demonstrou a 
prestação de contas da Câmara (pontos 12 e 14) aos Membros presentes. 
Começando por informar que começaria pelo ponto 14, uma vez que aquele 
tinha uma parte de anexos às demonstrações financeiras que eram os dois 
relatórios de acompanhamento do plano de saneamento financeiro. A 
prestação de contas de 2009 incidia em três pontos fundamentais e a sua 
análise tinha subjacente as medidas do plano de saneamento financeiro. Os 
relatórios tinham dois momentos distintos, um em Junho e outro em Dezembro, 
cada qual com valores completamente distintos. Quanto ao primeiro ponto da 
análise e mais concretamente às taxas de execução, era importante saber 
como é que as variáveis das receitas correntes e de capital se comportaram, 
como é que as variáveis das despesas se tinham mostrado durante o exercício 
de 2009 e como é que a Câmara estava ao nível de alguns equilíbrios e 
determinados rácios obrigatórios. De seguida existia uma análise patrimonial, 
de como tinham ficado ao nível da dívida, do activo e do comportamento do 
passivo, onde a decisão política fazia sempre algum enfoque. Em terceiro e 
último, havia o saneamento financeiro, do qual constavam as medidas 
tomadas, com os dados do relatório de Dezembro, que seria comparado com o 
de Junho. Informou que, ao nível da receita orçamental, o exercício de 2009 
terminou com uma taxa de execução de receita de 65,26% e de receita 
corrente de 92,57%, o que equivalia a dizer que todos os impostos e 
transferências da Autarquia tiveram um comportamento razoável. A receita de 
capital, por várias contingências, ficou abaixo daquele valor, na ordem dos 
45,54%, facto que se devia a uma redução da receita cobrada em 65,09%, que 
significava uma variação significativa, relativamente ao exercício de 2008. Os 
dados referentes à receita de capital não poderiam ser comparados aos de 
2008, uma vez que convinha destacar determinados investimentos, bastante 
consideráveis, com facturações que atingiram os dois milhões de euros de 
obras que estavam no QREN, em que a receita de capital não entrou. Ao nível 
da receita corrente, destacavam-se os impostos directos com uma redução de 
10%, que se devia ao IMT, a algumas minorações efectuadas no IMI, bem 
como à crise imobiliária que se tem verificado, com consequente dificuldade de 
pagamento, por parte dos contribuintes. Verificou-se, inclusive, alguma subida 
das transferências correntes, de 4,11%, resultantes da alteração à Lei das 
Finanças Locas, situação que tenderá a aumentar gradualmente. Ao nível da 
despesa, a taxa de execução de 101,10% que a Câmara tinha estava 
condicionada pela receita que se conseguia realizar. Se tivessem realizado 
cerca de 4 milhões de euros de fundos comunitários, os quais estavam em 
dívida a 31 de Dezembro de 2009, obviamente que a receita não seria de 75%, 
mas sim de 73%, valor considerado mais próximo daquilo que seria estimado 
na fase do orçamento. Ainda relativamente às despesas correntes, destacou 
alguma contenção provocada pelas medidas do plano de saneamento 
financeiro, as quais eram concretas ao nível da despesa corrente global e da 
despesa com o pessoal. Portanto, a despesa corrente desceu 2,87% e a 
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despesa com o pessoal desceu 0,77%. Ao nível da aquisição de bens e 
serviços, olhando para os relatórios, verificou-se que a despesa, no mês de 
Junho aumentou 14%, contudo, foi possível obter uma quebra de 6,94%, 
aquando da transição de ano, em que havia uma previsão de pagar a despesa 
corrente mas, como não foi possível, a mesma transitou de ano, mas com um 
impacto negativo no primeiro semestre. No entanto, depois de algumas 
medidas tomadas começarem a surtir alguns efeitos, conseguiram inverter a 
tendência dos 14%, reduzindo aproximadamente 7%. Embora a descida da 
taxa de juro tenha sido considerável, houve um aumento significativo dos 
empréstimos financeiros. Quanto às transferências correntes, reduziram 
derivado à política adoptada pelo Executivo. Acrescentou que, nas despesas 
do pessoal, os rácios anda em vigor, estavam a 56,3% do limite legal, ou seja, 
dentro dos parâmetros permitidos pela Direcção-Geral das Autarquias Locais. 
Acrescentou ainda que, ao nível da despesa de capital, notava-se um valor 
significativo, referente à aquisição de bens de capital que tinha uma redução de 
72,84%, com uma diferença de 18 milhões de euros. Numa análise patrimonial 
ao Município, informou que era composto por dois vectores: o activo e o 
passivo. Quanto ao activo teve um aumento de 4 milhões de euros; já em 
relação ao passivo, o aumento foi de 9 milhões. Em suma, algumas dívidas 
aumentaram, contudo o passivo não significava somente dívida. O activo 
líquido reduziu devido ao efeito das amortizações que têm vindo a ser 
executadas, de diversas obras novas que se têm amortizado e também 
desgaste de muitos equipamentos. Actualmente, existia um aumento das 
habitações sociais, sendo um reflexo do programa Pró-habita. Disse anda que 
a dívida de terceiros a curto prazo, aumentou 1.859 mil euros, pese embora a 
falta de execução de capital, ou melhor, a dívida de fundos comunitários que 
obriga a aumentar a dívida a fornecedores. Exemplificou, num quadro 
demonstrativo da dívida de curto, médio e longo prazo, que a mesma 
aumentou, a nível global, de 45 para 51 milhões devido, em parte ao contrato 
programa com a Fundação Robinson (2 milhões), o qual foi assumido e 
aprovado por aquela Assembleia. Para além da Fundação, também as obras 
do novo QREN, envolveram facturação de 1.985 mil euros. Já na dívida de 
curto prazo houve uma redução de 13,8%, resultante da necessidade de, em 
2009, negociar com alguns fornecedores, de passar a dívida daquele ano para 
exercícios futuros, no sentido de honrar, a curto prazo, os compromissos. Disse 
ainda que, em 2010, aguardam verbas do QREN, para normalizar o que está 
em causa. Informou que o peso do capital alheio, relativamente à despesa e à 
receita, eram 8% da despesa total paga; portanto aquele valor era semelhante 
à receita. A Câmara Municipal de Portalegre tomou medidas em relação ao 
plano de saneamento financeiro, que foram a maximização de receitas e 
minimização de despesas, grosso modo. Os principais indicadores existentes 
eram ter-se o endividamento líquido excedido e terem a dívida a fornecedores 
superior a 40% das receitas do ano anterior e o prazo médio de pagamento 
superior a seis meses. De modo a conjugar os indicadores apresentados, eram 
feitas análises regulares que, através de uma aplicação informática, que são 
depois recrutadas para a Direcção-Geral do Orçamento e a das Autarquias 
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Locais. Actualmente, referiu que se estava com excesso de endividamento 
líquido, a diferença entre aquilo que a Câmara deve e o que tem a receber, ou 
seja, não se poderia exceder, a diferença de dívida a fornecedores e bancos 
com o que se tem a receber, o valor de 125% das receitas de impostos e 
fundos do ano anterior. No início de 2009, estavam em excesso em cerca de 
1.319 mil euros e conseguiram reduzir 20.54%, o que era obrigatório seria os 
10% e a Câmara conseguiu cumprir. No segundo rácio, relativo aos 40%, foi 
possível ficar nos 24,05% e no rácio do prazo médio de pagamento terminaram 
o ano com 44 dias. Portanto, ao nível da medida proposta, tinham conseguido 
cumprir com os três rácios e quanto à despesa com o pessoal tinham proposto 
que a mesma não aumentasse mais do que 3% e reduziu-se em 0.77%. 
Também as horas extraordinárias sofreram uma redução de 30% e os 
contratos de tarefas e avença reduziu em 100%, devido à alteração da 
legislação. Ao nível da despesa corrente, foi necessário reduzir, 
significativamente, a aquisição de bens e serviços porque tem um peso 
importante na despesa corrente e foi também necessário reduzir-se em 2,87%, 
um corte de cerca de 409 mil euros. No relatório de Dezembro último, 
comparando com o de Junho, verificava-se que o corte não era somente de 
409 mil euros, porque tinham muita despesa que transitou de 2008; bem como 
nas requisições feitas daquele ano se via um corte de 1.100 mil euros. Ainda 
ao nível da despesa de investimento, uma das medidas mais difíceis de 
cumprir, uma vez que em 2008 era pouco provável saber as despesas que 
iriam ser feitas nos próximos 12 anos e como pagá-las, numa altura do QREN 
por definir. Contudo, a solução que o Município entendeu ser a mais correcta 
foi só fazer despesa de investimento na verdadeira proporção da receita que 
era possível realizar. Acrescentou que os valores adjudicados em 2009 foram 
5.078 mil euros, dos quais 57,06% eram financiados de receita de fundos 
comunitários e 32,76%, do orçamento de Estado, mais concretamente do FEF, 
destinadas a investimento e ainda 10,18% de verbas do empréstimo 
excepcionado, uma parte da obra do PROHABITA. Com aquelas obras em 
2009 (1.800 mil euros), afirmou que não esgotaram o FEF de capital (2.300 mil 
euros). Por último, ao nível do plano de maximização das receitas, disse que 
não foi conseguido o que se pretendia, em parte, devido a ter havido uma 
redução dos impostos e da venda de bens de investimento e, inclusive, o 
Município tentou efectuar a venda de alguns bens de investimento, em hasta 
pública, e tal não foi possível; contudo, se houver alguma retoma da 
conjuntura, o plano em causa poderá ser melhorado em 2010. ---------------------- 
 
Usando da palavra, Miguel Monteiro disse que, numa análise política daquele 
documento financeiro e dos que têm vindo a ser apresentados, periodicamente, 
aos Membros daquela Assembleia, havia um traço comum a todos eles. 
Naquela matéria, a Bancada do PS tinha mantido, ao longo dos anos, a 
coerência, mas também alertado sistematicamente para a situação financeira 
difícil que a Autarquia atravessava. Na sua opinião, a atitude por parte do 
Executivo era de tentar sossegar as restantes bancadas e dizer-lhes que, 
apesar das dificuldades, tudo estaria a ser resolvido, politicamente, sem 
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preocupações. No entanto, o que se demonstrava no documento apresentado 
era que, apesar de terem tentado equilibrar as contas e de alguma contenção 
da Câmara, a conclusão retirada era de que, mesmo com o plano de 
saneamento financeiro, a dívida voltou a subir de 2008 para 2009, em 6 
milhões de euros. Como se podia verificar, As dívidas de médio e longo prazo 
sofreram um agravamento de 7.500 mil euros e que as de curto prazo um 
desagravamento de cerca de 1.500 mil euros. Sublinhou o facto de que, no 
relatório apresentado estava expresso um número que não era demais 
recordar, relativamente ao endividamento da Câmara Municipal de Portalegre, 
o qual referia que de 2004 para 2009 a dívida tinha triplicado, tendo havido um 
acréscimo de 33 milhões de euros. Disse também que, quanto às conclusões 
do anuário financeiro, e analisando os dados das contas, em 308 Autarquias 
existentes em Portugal, Portalegre aparecia nas tabelas de pouca eficiência na 
gestão financeira autárquica. De forma resumida, apontou o facto de Portalegre 
ser o 34.º, a nível nacional, nos Municípios com maior passivo exigível; falando 
nas Autarquias de média dimensão era a 15%; quanto ao acréscimo do passivo 
de 2007 para 2008 Portalegre foi a 25.ª; no Municípios com maior passivo 
exigível por habitante foi a 20.ª, o que significava que cada Portalegrense deve 
cerca de 2000 euros. Disse ainda que nos Municípios com maior peso da 
dívida à banca, sobre as receitas cobradas, Portalegre ocupava o 8.º lugar. Por 
fim disse que o peso do serviço da dívida ia em 8% e sofrera um acréscimo 
significativo no decurso de 2008 para 2009. Portanto, uma vez mais, a 
conclusão que o PS fez da situação financeira daquela Câmara Municipal 
comprovava-se através de, não só dos documentos emitidos, mas também 
pela análise que entidades externas fizeram das contas da mesma. Questionou 
o Presidente da Câmara sobre qual o tipo de direito que a Autarquia tinha 
sobre a Quinta da Saúde, uma vez que na previsão das vendas do plano de 
saneamento constava lá uma receita prevista de 1.200 mil euros e questionou 
sobre qual a natureza da mesmo?------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, João Filipe deu uma nota de apreço e relevou o relatório de 
contas apresentado, como sendo o mais contundente e mais claro que ali viu. 
Assinalou também o êxito e o alinhamento em relação ao compromisso 
indefectível com o plano de saneamento, desde a redução das despesas 
correntes até outros aspectos relevantes que não foram focados, como o facto 
da derrama ser de 0% para negócios com um volume de facturação até 
150.000 euros. Mencionou, igualmente, o facto de ter havido um decréscimo 
nas transferências de capital de 3,3 milhões de euros e da receita ter caído 11 
milhões de euros e de não estar afastado da alavancagem inerente à menor 
execução, quer do lado do QREN, quer do lado dos contratos programa, bem 
como, o facto de as dívidas a fornecedores de imobilizado, apontadas por 
estarem a asfixiar a economia local, terem sido reduzidas, pela Câmara, em 
metade (3 milhões). Em relação ao serviço da dívida, em percentagem da 
despesa total, relembrou que eram 8%, tendo sido de 3% no ano anterior. No 
entanto, não foram referidos certos números e chamou a atenção para o custo 
de financiamento da Autarquia, aferido pela relação entre os juros que pagou 
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ao longo de 2009 e a sua dívida total eram de 4,7%, valor que era inferior ao 
custo de financiamento do Estado Português. Informou que, actualmente, a 
República Portuguesa, para se financiar a 10 anos paga 5,65%, ou seja 115 
pontos base acima do que pagou a Câmara Municipal de Portalegre. Ainda 
relativamente ao plano de saneamento financeiro, referiu que o mesmo 
apareceu não por ter havido o descalabro das contas públicas, mas por duas 
razões: a primeira porque o Governo “varreu” a responsabilidade para cima das 
Autarquias, imputando responsabilidades naquilo que foi o desleixo da sua 
gestão discricionária das contas públicas, mudando as regras do jogo e, 
claramente, invertendo a “ponta da agulha”, no que às Autarquias dizia 
respeito; Em segundo lugar, o endividamento subiu efectivamente 3,2%, mas 
não foi dito que o valor patrimonial aumentou consideravelmente e fizeram-se 
investimentos nos primeiros dois mandatos, dos três que aquele Executivo 
levava em curso, superiores a 100 milhões de euros, os quais foram 
importantes mas que tinham de ser suportados em instrumentos que o 
mercado consagra. Na sua opinião, o procedimento era aceitável porque 
durante muitos anos as palavras investimento, a palavra aposta ou ousadia não 
fizeram parte do léxico de quem governou a Cidade de Portalegre. Acrescentou 
que o endividamento da Câmara de médio e longo prazo, relevante em termos 
da sustentabilidade que por vezes era criticada pela oposição, era de apenas 
27% das despesas de investimento que foram feitas; a autonomia era de 40% 
e a solvabilidade de 67%. Portanto, não lhe parecia que, à luz daqueles 
valores, que estivessem a ir pelo mau caminho, mas sim pelo caminho possível 
e que foi possível trilhar, para chegar onde se chegou. Por último, considerou o 
facto de se ter assistido, na última semana, ao cartão amarelo mais 
avermelhado que alguma vez foi apresentado às contas públicas portuguesas 
e, logo de seguida, tiveram um exemplo democrático saudável de cooperação 
estratégica entre o partido do Governo e o principal partido da oposição, no 
sentido de haver um compromisso sério no combate ao flagelo do despesismo 
que, claramente, estava a colocar Portugal numa posição muito negativa aos 
olhos da comunidade internacional. Por outro lado, tiveram por parte do 
Ministro dos transportes e das obras públicas, o compromisso de manter o 
TGV, a 3ª travessia sobre o Tejo e o novo Aeroporto de Lisboa; tudo aquilo 
num cenário de liquidez pouco favorável e que implicará que as verbas que 
deveriam ser aplicados nos projectos de base local, potencialmente geradores 
de externalidades positivas nas comunidades do interior, não sejam aplicadas. 
Em conclusão, disse que quem lidava, assim como a Câmara o fazia, com 
dinheiros, orçamentos ou despesas, naturalmente que era para estar 
apreensivo com o futuro do País e, inclusive, da continuidade do euro, porque 
se Portugal sair da moeda comunitária, o que aconteceria era que o valor 
nominal das nossas dívidas, a valor de mercado, seria multiplicado por três ou 
até por quatro, como já aconteceu com outros países. --------------------------------- 
 
No uso da palavra, Adriano Capote disse que, quer a situação da economia 
mundial, quer a ideologia e a opção pelas políticas definidas a nível mundial e o 
que o nosso país sofreu com as mesmas, condicionavam a forma como se 
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vivia em Portalegre, ao fim de oito anos do mandato de uma Câmara Social 
Democrata, com pouca lógica de investimento e olhando em frente, sem nexo. 
Era previsto que em Portalegre existissem 150 empresas e, na realidade, 
olhando para os números, a hipótese de vendas/receitas dos lotes da Zona 
Industrial tinha uma previsão, em 2009, de 149.303 euros e apenas se 
realizaram 36.756 euros. Referiu que havia quem pensasse que o que 
combatia a crise, tanto a nível nacional como mundial, era reduzindo custos a 
nível do pessoal, mas também havia quem afirmasse que a crise se resolvia 
criando emprego e riqueza. Apontou o facto de o causador da crise ter sido a 
banca e as finanças. Eram, pois, aquelas empresas que, na União Europeia, 
com uma lógica económica, nitidamente, liberalista e à qual o PS e Sócrates 
têm aderido, enterravam tudo e todos. Infelizmente, ainda não ouviu dizer que 
a crise se resolveria taxando todas as mais-valias, mesmo as dos offshore. Por 
outro lado, cortava-se no subsídio de férias dos trabalhadores portugueses. 
Portanto, quando se usava o enquadramento mundial como pretexto, não 
concordava porque embora existisse, adopta-se ou não para a nossa política 
ou para a nossa atitude. Quanto às contas de 2009 apresentadas, a CDU 
congratulava-se com o facto de a Câmara Municipal ter sido capaz de conter o 
despesismo e de, certa forma, responder às exigências do plano de 
saneamento financeiro. Mas também era verdade que, em Setembro de 2008, 
a CDU acusou a Câmara Municipal de Portalegre de se estarem a comportar 
como um “novo-rico português”. Na altura em que o endividamento começou a 
crescer, a CDU chamou a atenção ao Executivo Camarário sobre os 
empréstimos contratados e se é que realmente existiam 100 milhões de 
investimento, então era suposto o portalegrense viver muito melhor e tal não se 
verificava na actualidade. Sem dúvida que o Município estava endividado e, 
durante 12 anos, estarão sujeitos àquilo que já ali foi dito, que seria obedecer 
às regras do plano de saneamento financeiro e, muito provavelmente, durante 
os próximos dez anos não haverá disponibilidade para investir, seja no que for. 
Mais disse que, ao ter conhecimento de que dois milhões não entraram porque 
não houve a contrapartida da parte respeitante à Câmara, então confirmava-se 
tudo e o QREN só virá se o Município lá conseguir colocar o que deve e que é 
da sua responsabilidade. Portanto, em relação às contas de 2009, 
congratulavam-se por ter sido possível estancar as mesmas, mas considerou 
que recorreram a empréstimos sem mais nem menos e o cidadão 
portalegrense não faz uso das obras do POLIS, não viu ocupar lotes na zona 
industrial que, supostamente, trariam riqueza nem compreende o peso que 
trará o S. Mamede Shopping, uma vez que o pagamento será faseado e as 
receitas mínimas. Acrescentou que a situação vivida actualmente era fruto de 
uma gestão descontrolada da Câmara Municipal de Portalegre, durante oito 
anos, apesar de terem beneficiado da quebra da taxa de juro nos empréstimos, 
devido ao enquadramento mundial. Por último, disse que a CDU não iria votar 
favoravelmente, mas também não iria votar a contra porque, politicamente, o 
que ali estava em causa era um erro de gestão dos últimos oito anos de 
mandato, independentemente de algumas obras válidas. Iriam sim abster-se 
porque continuavam a não ver capacidade diplomática e de lobbing para atacar 
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a crise fora do contexto mundial e nacional, pois não acreditam que o Governo 
PSD consiga ir buscar dinheiro onde existe e mais grave será quando 
colocarem o PEC em funções. Concluiu, referindo que a CDU entende que, a 
nível nacional, se deve taxar as mais-valias e quem tem dinheiro, bem como 
não ter receio das corretoras e de forçar a união europeia a definir, claramente, 
quem manda nos juros e na classificação da dívida de um país.--------------------- 
 
No uso da palavra, António Biscainho disse que não concordava com o que foi 
dito relativamente ao “investimento passado comprometer o futuro”. Na sua 
opinião, o investimento feito terá utilização futura e questionou se não tivesse 
sido já feito, alguma vez teria sido possível fazer-se? Aquilo que eram as 
regras do QREN, que mudavam constantemente, não tinha comparação com o 
III Quadro Comunitário de Apoio e o Município de Portalegre foi o que, naquele 
âmbito, mais fundos aproveitou, em todo o Alentejo. Referiu também que, 
daquilo que foi o saneamento financeiro negociado e aprovado em 2008, só 
cerca de 700 mil euros diziam respeito a despesa corrente, o restante foi 
despesa de investimento, obra feita. Quanto ao investimento futuro, relevou as 
candidaturas já aprovadas e as obras em execução que importava informar que 
Portalegre era o Município actual com mais financiamentos aprovados, obras 
em curso e maior taxa de execução. Para aqueles que desconheciam, passou 
a enumerar alguns exemplos: o Bairro Ferreira Raínho; as obras na Robinson; 
respectiva Fundação e arranjos exteriores; os Centros de Saúde de Urra e 
Caia; a Via da Meia Encosta; o Museu Municipal; a melhoria de várias estradas 
e acessibilidades nas Freguesias rurais, e outras mais houve. Informou, 
inclusive, que os responsáveis regionais vieram a público dizer que não era 
preciso mais alcatrão, mas sim ir viver onde não existe, para saber ser era, ou 
não, necessário. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando a cedência da palavra à Mesa e ao Presidente da Câmara, o 
Vereador João Realinho disse que a explicação dada sobre o documento 
financeiro em questão transformou-o num documento de fácil acesso e, quanto 
á intervenção anterior, em que foi mencionado o pormenor sobre as 
necessidades do alcatrão, informou que tal posição já tinha sido defendida pelo 
José Pinto Leite, em reunião de Câmara e seria importante que o mesmo 
estivesse presente para poder contrapor. -------------------------------------------------- 
 
Usando da palavra, Mata Cáceres informou que, de tudo o que tinham dito, 
nem com todas as afirmações concordava porque, de facto, para ser coerente 
e fazer o que se tinha feito, nem com tudo poderia estar de acordo. Portalegre, 
apesar de terem feito o que se fez, ainda estava longe de fazer tudo o que se 
pretendia e situações houve que ficaram incompletas era porque, na realidade, 
o esforço solicitado àquela conjuntura, estava ainda longe de compensar uma 
certa monotonia que Portalegre teve à sua volta. Apesar das opiniões 
contrárias, afirmou que Portalegre deveria ter tido um determinado percurso, de 
maneira a que o seu Executivo não se visse obrigado a proceder conforme 
procedeu e, em contra ciclo e numa fase complicada, mesmo assim o fizeram. 
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Mais disse que, respeitando as opiniões proferidas, em consciência, não 
fizeram nada que não devia ter sido feito e nenhuma das obras que, apesar de 
ter contribuído para aquele défice actual da Câmara, se podia dizer que não foi 
necessária para o desenvolvimento do Concelho. Disse ainda estar de 
consciência tranquila pois não se gastou dinheiro mal gasto, foi sim gasto em 
situações de que as populações estavam a usufruir e só não via quem não 
queria ver. Chamou também a atenção para um pormenor, o qual tinha que ver 
com a água e com o saneamento básico, pois que, antigamente, tinham 50% 
de perdas de água em Portalegre, desde os depósitos até à Cidade e, 
actualmente, constatava-se que eram de menos de 20% de perdas. Portanto, a 
estrutura da Câmara tratou de fazer o que devia ser feito. Referiu, inclusive, 
que os Portalegrenses tinham mais razões para viverem tranquilos com o 
actual serviço de dívida e as situações que lhe deram origem, do que com a 
existência da não dívida, com tudo por fazer. Ao apontarem a Zona Industrial, 
considerava caricato mencionarem os 350 lotes, sem saberem o restante e 
convidou os Membros a deslocarem-se àquela zona e verificar o que lá se 
encontra; relembrou que o projecto da Câmara Municipal de Portalegre foi 
atraírem empresas para ali se poderem fixar e não o facto de rentabilizar 
aquele negócio através da venda dos lotes. Realmente não estavam lá fixadas 
todas as empresas que gostaria, mas declarou que estavam investimentos 
significativos a chegar e em condições nunca antes presenciadas, como sendo 
o caso do Grupo Pestana. Concluiu, dizendo que quem pôs naquela Câmara a 
perspectiva de substituir, alternativamente, a receita de que a Cidade precisava 
e a sustentabilidade que o Estado nunca mais irá atribuir, tem sido o seu 
Executivo, durante os dois mandatos últimos. Têm em marcha um plano com a 
tentativa de obter sustentabilidade energética importante para a região e as 
actividades conexas que dali advinham, no sentido de obter receitas que 
compensem, ou até suplantem, aquelas que se estavam a perder. Importava 
relembrar que a Câmara Municipal de Portalegre diminuiu impostos, derramas, 
IMIS, etc., quer na zona industrial, quer na parte histórica, a todos os níveis. 
Acrescentou que o futuro dos jovens de Portalegre estava bem mais 
assegurado com a sua política do que com outra qualquer e, certamente, não 
foi desperdiçado dinheiro em situações que não fossem geradoras de 
respostas e de situações necessárias para a terra onde vivem. ---------------------  
 
No uso da palavra, Miguel Monteiro disse que aquilo a que ali assistiu, numa 
primeira instância, tinha sido uma tentativa de ocultação da realidade financeira 
da Câmara Municipal e que foi transposta para o plano nacional e mundial. 
Relativamente ao que tinha dito o João de Jesus, considerou que teria razão ao 
indicar que a Câmara foi mais eficiente na forma encontrada para obter os 
empréstimos referidos e pagar o respectivo serviço da dívida. Mas se, 
efectivamente, o Município conseguiu um custo reduzido e, ainda assim, teve o 
aumento de cerce de 5% de um ano para outro, o que teria acontecido se não 
tivessem sido eficientes naquela matéria? Quanto ao discurso do Presidente da 
Câmara, disse que o seu discurso já era mais que repetido, desde há oito anos 
àquela data que tem ouvido sempre as mesmas afirmações e a Cidade, em si, 
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não era a mesma a que o Presidente se referiu, porque, para os jovens, a 
Cidade não estava melhor do que anteriormente. Questionou como era 
possível tal facto, uma vez que se perderam postos centenas de trabalho que 
não foram repostos? Dos poucos lotes vendidos na Zona Industrial não foram 
ainda apresentadas “contas” dos postos de trabalho criados, naqueles lotes já 
ocupados. Se tal acontecesse, ficariam, claramente, em desvantagem em 
relação a empresas de algum peso que Autarcas anteriores, do PS, 
conseguiram atrair. Disse também que a realidade dos factos estava perante o 
olhar de todos e não seria com intenções que se ultrapassava a situação, mas 
sim com atitudes concretas. Actualmente, embora Portalegre tenha melhorado 
em certos aspectos, naquilo que, realmente interessava ao “ganha-pão” das 
famílias, perguntou ao Presidente o que é que tinham evoluído? Reafirmou que 
embora Portalegre fosse o campeão regional dos fundos comunitários, mas, a 
nível pessoal, trocava aquele “título” por uma Cidade mais competitiva e que 
pudesse oferecer aos seus jovens condições para se fixarem e, tal panorama 
não existia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, Adriano Capote relembrou as palavras de um homem que 
sempre admirou e apreciou e que dizia que: “Até que enfim, pois Portalegre já 
necessitava de um homem como o Mata Cáceres, que a levará em frente”; 
mas, contudo, Joaquim Miranda não assistiu ao descontrolo depois de ter 
proferido tal afirmação. A CDU, em 2008, avisou que o Município se estava a 
comportar como novos-ricos e a endividar a Autarquia sem a devida orientação 
e foi então que o seu bloco deixou de aprovar os empréstimos. Tendo em conta 
que se absteriam das contas ali apresentadas, só esperavam que as contas de 
2010 não os obrigassem a ter de votar de favor só para não deixar “cair” a 
Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com treze abstenções (em 28 presenças) e 15 a favor, aprovar o 
assunto acima indicado, conforme deliberação do Executivo tomada em 
reunião de 19 de Abril de 2010. --------------------------------------------------------------- 
 
14 – Relatório de Gestão e Prestação de Contas do ano de 2009 da Câmara 
Municipal de Portalegre; 
- Deliberação de 2010.04.19 – 
 
(Votado em simultâneo com o ponto anterior) 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com treze abstenções (em 28 presenças) e 15 a favor, aprovar o 
assunto acima indicado, conforme deliberação do Executivo tomada em 
reunião de 19 de Abril de 2010. --------------------------------------------------------------- 
 
 
 



   
 

                               ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 
 

Acta n.º 05 – 30/04/2010 
 

25 

13 – Conselho Municipal de Educação - Eleição do Representante das Juntas 
de Freguesia do Concelho de Portalegre; 
 
O Presidente da Mesa informou que deu primeiro entrada a proposta do PSD e 
que seria considerada a Lista A, seguida da proposta do PS – Lista B, 
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Procedeu-se à votação das duas listas abaixo mencionadas: ------------------------ 
Lista A (António Oliveira - PSD) – 14 Votos------------------------------------------------ 
Lista B (António Chaparro - PS) – 14 Votos------------------------------------------------ 
 
Após a chamada e contagem dos votos, houve um empate das duas listas e 
deliberou-se proceder a nova votação. ------------------------------------------------------ 
 
Procedeu-se à segunda votação das mesmas listas, sendo que: -------------------- 
Lista A (António Oliveira - PSD) – 14 Votos. ----------------------------------------------- 
Lista B (António Chaparro - PS) – 14 Votos.----------------------------------------------- 
 
Tendo-se verificado, novamente, o empate das listas, deliberou-se proceder a 
nova votação para a próxima reunião da Assembleia Municipal.--------------------- 
 
 
15 – Apresentação do Relatório Anual de Actividades 2009 da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens; (para conhecimento dos Membros) 
 
Solicitando o uso da palavra, Isabel Moreira ressalvou e elogiar o trabalho da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens que tem vindo a dedicar-se e a 
entregar-se à causa, mesmo com dificuldades extremas e num momento em 
que no Concelho crescem, diariamente, as situações de miséria infantil e 
juvenil. Chamou a atenção para o período difícil e conturbado que se vive, com 
um PEC, que como alguém afirmou ser uma política do extermínio do 
consumidor e do contribuinte, portanto considerou ser fundamental louvar 
aquilo que era bom. Acrescentou que era necessário prestar uma atenção 
especial às crianças e jovens pois o futuro para eles será e era importante 
olhar para as pessoas e esquecer a “paranóia” da crise.------------------------------- 
 
Usando da palavra, Mata Cáceres agradeceu as palavras da Professora Luísa 
Moreira e deixou a mensagem de que a Câmara irá reinventar, no que for 
necessário, a ajuda à referida Comissão, bem como redobrar a atenção, no 
intuito de minimizar todas as consequências ali mencionadas. ---------------------- 
 
No uso da palavra, Albano Silva disse que o trabalho da Comissão era nobre e, 
fundamentalmente, alertava para as questões dos maus-tratos a crianças, 
resultante de questões sociais, da actualidade e das condições que, por vezes, 
se julgam possíveis de acontecer. Referiu ainda que a Câmara recebia verbas 
para a Comissão de Protecção e tinha de as gerir em conjunto com as 
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necessidades da mesma, portanto registava com bom grado a intervenção do 
Presidente da Câmara ao se mostrar disponível para melhorar as condições de 
trabalho da dita Comissão. Informou que uma das reivindicações daquela 
Comissão era o facto de terem uma sala, com alguma reserva, para atenderem 
os pais das crianças de forma menos exposta. ------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Miguel Arriaga disse fazer parte da Comissão 
alargada, há alguns anos e sugeriu que, além do acto de louvor, deveriam dar 
um agradecimento sincero às pessoas que faziam parte da mesma. Informou 
que, actualmente, o trabalho da Comissão acompanha 199 crianças, as quais 
merecem toda a atenção e cuidados. Congratulou-se pelo facto da Câmara 
estar atenta àquele aspecto e de criar melhores condições à mesma. ------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Fernanda Bacalhau disse que, a propósito do 
relatório apresentado, queria acrescentar algo mais a tudo o que foi dito. 
Aquela Comissão funcionava com parceria entre várias entidades e embora a 
Câmara Municipal de Portalegre fosse quem a albergava, todas as outras 
entidades tinham responsabilidades, quer a nível da educação, da saúde, da 
ocupação de tempos livres, das forças de segurança, justiça e, igualmente, as 
que promoviam o bem estar dos jovens e crianças sinalizadas. Crianças que ali 
desaguavam porque tudo na sociedade tinha falhado com elas e disse ser 
problemático que tanto Portalegre como o País tivessem necessidade de 
existências daquele género de Comissões, porque se as famílias tivessem o 
que era preciso concerteza que as crianças não viveriam o drama actual. Disse 
ainda ser lamentável que as unidades que são parceiras naquela Comissão 
não pudessem criar as condições aos técnicos, que têm de desenvolver, 
cabalmente, a sua função. Referiu também que os técnicos que tinham assento 
na Comissão restrita eram gente com letra maiúscula e seres humanos 
sensíveis que se multiplicavam para dar resposta aos problemas com que se 
deparavam. Por último, desejou que, futuramente, Portalegre pudesse ter 
apartamentos de autonomização, pois as unidades envolvidas naquele trabalho 
acompanhavam os jovens só até à idade adulta e, por exemplo, os que eram 
institucionalizados, quando chegam aos 18 anos não podem continuar 
internados e ficam sem projecto de vida e, por vezes lançados num “buraco” 
sem esperança. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, António Baptista disse que a Comissão em questão tinha 
um trabalho louvável porque ajudava um alvo específico da nossa sociedade. 
Com a actual crise, era da Comissões mais susceptíveis e sujeita a enfrentar 
mais problemas. Referiu que não ficaria indiferente ao trabalho da Presidente 
daquela Comissão, a professora Helena Castro, a qual merecia o apreço de 
todos pelo trabalho desenvolvido e, assim sendo, era da opinião que a 
Assembleia Municipal deveria prestar um Louvor àquela Comissão, bem como 
à Câmara Municipal de Portalegre pela ajuda prestada. Mais disse que a CDU 
esperava poder no próximo ano, com voz activa, contribuir para ajudar a 
melhorar a vida das crianças mais necessitadas. ---------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e foram tecidos 
louvores, pelas Bancadas Partidárias, à respectiva Comissão.----------------------- 
 

 
16 – Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas 
Municipais; 
- Deliberação de 2010.04.28 – 
 
Presente informação de 27 de Abril, da Chefe de Divisão de Promoção do 
Desenvolvimento e Modernização, referindo que na fase de discussão pública, 
que decorreu no período entre 16 de Março e 27 de Abril, não foram 
apresentadas quaisquer sugestões externas, tendo apenas sido apresentadas 
sugestões internas, as quais constam da versão final do documento que se 
anexa, propondo a sua aprovação.----------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o assunto acima indicado, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 28 de Abril de 2010.---------------------------------- 
 
 
17 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Assembleia 
Distrital de Portalegre; 
 
Procedeu-se à votação das duas listas abaixo apresentadas: ------------------------ 
Lista A (João Janeiro - PSD) – 15 Votos. --------------------------------------------------- 
Lista B (Francisco Silva - PS) – 13 Votos. -------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa informou que, dos 28 votos contados, a proposta A 
(PSD) teve 15 votos e a proposta B (PS) contaram-se 13, portanto ficou eleito o 
Membro João Janeiro para a Assembleia Distrital. --------------------------------------- 
 
 
FALTAS: 
======= 
 
Nos termos do n.º 5, do art.º 46.º, da Lei n.º 169/99, de 18/9, na sua actual 
redacção, a Mesa da Assembleia Municipal marcou falta ao Membro da 
Assembleia, Luís Pargana. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
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Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, encerrada a 3.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, eram 02:00 horas, do dia 01 de 
Maio do ano de 2010 e da qual foi lavrada a presente acta, que será 
devidamente assinada, depois de lida e aprovada. -------------------------------------- 
 
 
E eu, ___________________________________, 1.º Secretário da Mesa, a 
redigi e subscrevo. 
 
 


