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   Ata n.º 8  
4.ª Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Portalegre, realizada 
em 30 de junho de 2014 

 
 
Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, nesta cidade de 
Portalegre e no auditório do Centro de Congressos da Câmara Municipal, 
reuniu a Assembleia Municipal de Portalegre com a presença dos seguintes 
membros: Jorge Luís Lourinho Mangerona, António Adriano de Ascensão Pires 
Ventura, Jorge Manuel Martins Isidro Domingues, Hugo Chichorro e Silva 
Capote, João Nuno Cativo Cardoso, Luís David de Moreira Testa, Sara Cidrais 
Cid, José Miguel Moreira Serafim, Maria da Conceição Barradas Grilo, 
Amândio José Valente e Valente, Constantina do Rosário Frota Nunes Andrade 
Henriques, Luís Manuel Neves Pires Barata, Raúl Alberto Carrilho Cordeiro, 
Cristóvão da Conceição Ventura Crespo, Maria da Conceição Ceia Miranda, 
Ana Maria Soares Lopes, Rui Guerreiro Marques Simplício, Fernando José 
Patrão Areias, Luís Miguel Páscoa Alentejano, Sílvia Maria Pinheiro Miranda 
Relvas, Diogo Júlio Cleto Serra, Vera Alexandra Narciso Caixeiro, Luís Miguel 
Candeias Ricardo, Manuel Joaquim Lacão Carvalho, João Hermínio Henriques 
Janeiro, Bruno José Marchão Calha, Francisco Manuel Frutuoso Carriço, Artur 
Jorge Coelho Correia.  ----------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Mangerona, deu por aberta a 
sessão, eram 21:15 horas. Após a chamada, informou que a mesa poderia 
funcionar apenas com dois elementos, desde que estivessem presentes a 
maioria dos elementos. ---------------------------------------------------------------------------      
 

Intervenção do Público: 
 
Nos termos do Regimento da Assembleia Municipal, o Presidente da mesa da 
Assembleia deu a palavra ao público presente na sala, informando que 
dispunham de um período máximo de cinco minutos para colocarem as 
questões que pretendessem. ------- -----------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Fernanda Bacalhau pretendeu colocar uma 
questão, na sua qualidade de presidente da direção do grupo de cantares de 
Portalegre “O semeador”, associação sediada num edifício municipal, o qual 
sofria de acentuada degradação natural. Chamou a atenção para o facto de 
chover lá dentro, haver infiltrações de humidade as quais provocavam a 
destruição do património histórico, que a dita associação tinha no interior. Disse 
já ter colocado aquela questão anteriormente e, inclusivamente, existia um 
protocolo de cedência de instalações em “standby”, fruto da falta de solução 
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daqueles problemas, que se arrastavam à imenso tempo. Perante tal, 
perguntou à responsável pelo pelouro da cultura, a Presidente da Câmara, se 
já tinha solução para resolver o problema, o mais breve possível e, 
preferencialmente, antes do inverno. ---------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou que a Presidente da Câmara não iria estar 
presente naquela sessão, por motivos pessoais. Perguntou se havia alguém 
dos serviços camarários que pudesse responder à questão colocada. -------------  
 
Usando da palavra, o vereador António Landeiro disse que não poderia fazer 
ali um ponto da situação. Contudo, iria comunicar a quem de direito as 
solicitações feitas, no sentido de obter a resposta do pelouro respetivo. -----------  
 
Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro, na qualidade de cidadão e 
empresário disse ser do conhecimento geral a situação em que se encontrava 
a Av.ª Francisco Fino, na zona industrial, a qual considerava uma autêntica 
vergonha, pois já há mais de um ano que lá existiam vários buracos. Referiu 
que os serviços da Câmara colocaram lá terra, em vez de alcatrão, o que 
originou nuvens de pó, bastante inconvenientes para quem exercia ali a sua 
atividade. Gostaria de saber quando é que o executivo reparava, devidamente, 
a Avenida em causa. Mencionou também o estado do passeio que estava à 
volta do posto de abastecimento Prio, repleto de terra, pasto e ervas. Para 
quando, a limpeza do mesmo? -----------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o vereador Nuno Santana disse que já tinha dado indicação 
aos serviços para efetuarem a limpeza da bomba de gasolina e julgava que a 
situação já estaria sanada.  ---------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou acerca dos tempos para o período antes da 
ordem do dia e, de seguida, deu conhecimento aos presentes da 
correspondência recebida, dirigida àquela Assembleia Municipal. Mais 
informou, relativamente à desvinculação do membro Jorge Isidro da CLIP, a 
qual foi dada a conhecer a todos os elementos dos partidos, assim como do 
pedido de demissão da mesa daquela Assembleia, que o mesmo foi aceite. 
Entretanto, na posse de vários pareceres referentes à forma de proceder à 
substituição do elemento da mesa em causa, referiu que os pareceres não 
eram unânimes, quanto à eleição do segundo secretário. Posto aquilo, solicitou 
à entidade da tutela (CCDRA) o devido parecer jurídico, o qual ainda não tinha 
chegado. Disse ainda que o membro Jorge Isidro achava que teria lugar nas 
reuniões de representantes, contudo relembrou que as mesmas eram um 
órgão consultivo e que a última tinha contado apenas com 50% dos 
representantes dos partidos e eram realizadas por convocatória do Presidente 
da Assembleia. No entanto, num espírito de cumprimento dos procedimentos e 
de imperativo democrático, tencionava manter as mesmas, embora tal não 
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fosse obrigatório. Mais entendia que o artigo invocado pelo membro Jorge 
Isidro, para participação nas ditas reuniões, não respondia aos desejos do 
mesmo. Contudo, mesmo assim solicitou parecer jurídico para esclarecer a 
questão e evitar problemas. ---------------------------------------------------------------------  
 
Período antes da ordem do dia: 
 
 
Solicitando o uso da palavra, Luís Testa disse que os pareceres, embora 
controversos, versavam sempre sobre casos concretos e questões específicas. 
Existia um requisito fundamental para que os mesmos fossem bons, que era os 
mesmos enunciarem todos os pressupostos que lhes davam causa para 
satisfação de todas as dúvidas que surgissem. Posto aquilo, quis perguntar ao 
Presidente da mesa se, no pedido de parecer à CCDR, tinha esclarecido a 
mesma sobre o método de eleição da mesa daquela Assembleia, ou melhor, 
que a mesma tinha sido eleita por lista completa. Outra questão era o facto de 
alguns pareceres serem produzidos em barda e o parecer, propriamente dito, 
não era fonte de direito e, portanto, não seriam vinculativos.--------------------------   
 
O Presidente da mesa informou que juntamente com o pedido de parecer foi 
enviado o art.º 14.º, referente à constituição da mesa, bem como o 20.º. Mais 
disse ser seu entendimento que, provavelmente, teria de se proceder à eleição 
da mesa, no seu todo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, a primeira secretária da mesa referiu que o que estava no 
pedido de esclarecimento era o seguinte: “ O primeiro secretário foi eleito pela 
CLIP, na reunião de instalação da Assembleia, em lista apresentada por este 
movimento de cidadãos, lista que elegeu o Presidente da mesa e os primeiros 
e segundos secretários.” -------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa salientou que iria fazer as démarches necessárias para 
resolver a situação e assim que chegasse o parecer a Assembleia resolveria o 
problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse ter sido bem submetido o 
parecer, independentemente da capacidade que a Assembleia tenha para fazer 
a interpretação do assunto. Entendia ser importante que a informação 
circulasse, após as reuniões das diferentes comissões (toponímia, 
representantes, CPCJ), para que houvesse um conhecimento geral, entre os 
membros daquela Assembleia. Em segundo lugar, achava que havia ali algum 
desequilíbrio quanto aos tempos de representação dos partidos e seria de bom 
senso agilizar os mesmos. ----------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da mesa relembrou que as pessoas não compareciam às 
reuniões das comissões, conforme seria de esperar. Na reunião do regimento, 
informou que já iam a meio do mesmo, mas teriam que realizar uma outra, logo 
que possível para concluir o mesmo. Quanto à de toponímia, na última faltaram 
representantes do PSD, do PS e da CDU. Contudo, houve poucos temas para 
discussão. Relativamente à última conferência de líderes só tinha contado com 
a presença da CDU (Hugo Capote) e do PS (João Nuno); o Senhor Raúl 
Cordeiro e a Senhora Sara Cidrais não puderam comparecer. Portanto, apesar 
das faltas, as quais lamentou, e que solicitou para que, futuramente, se 
fizessem substituir, concordava que se devia dar conhecimento dos conteúdos, 
no geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Hugo Capote referiu que na conferência de 
líderes a CDU tinha apresentado uma proposta de introdução na ordem de 
trabalhos de um documento, já discutido em reunião de Câmara. O documento 
em causa não estava encerrado e pretendia que todos os grupos políticos e os 
membros ativos da cidadania portalegrense tivessem a sua intervenção, uma 
vez que achava que o mesmo fazia falta à cidade. Tratava-se de uma 
orientação estratégica, de modo a reindustrializar Portalegre, trazendo 
emprego e criação de riqueza, agregando uma melhoria da qualidade de vida e 
um fecho de ciclo do empobrecimento demográfico das últimas décadas. O 
objetivo principal era o de responder à constatação de dois factos que os 
deixavam deveras preocupados, tratando-se de dois documentos estratégicos 
do Governo: plano de investimento para as infraestruturas terrestres e 
rodoviárias no País, mas que não previa um único investimento, até 2050, para 
o distrito de Portalegre. Perante tal problema, solicitou à mesa que o 
documento da CDU chegasse a todas as bancadas para que, em setembro, 
pudesse ser discutido e participado por todos, com a posterior votação, o mais 
prática possível. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou que iria enviar, durante a semana seguinte, o 
documento a todos os membros e aceitavam-se propostas ou alterações, de 
forma a poder ser incluído na reunião de setembro. -------------------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro disse que, ao abrigo do art.º 32.3, al. a) do 
regimento, gostaria que fosse dado a conhecer aos elementos da Assembleia 
quais as diligências efetuadas acerca da escola da GNR. Também solicitou 
esclarecimento quanto à situação atual do centro comercial que era para ser 
construído em Portalegre e se seria verdade que o valor a pagar pelo 
empresário, para levantar a respetiva licença de construção, rondava os 
800.000€ Questionou ainda se o executivo camarário já tinha feito alguma 
diligência no sentido de salvaguardar o Instituto de Politécnico, visto estar com 
muito menos alunos inscritos. Inclusive, perguntou se seria verdade que a 
Câmara Municipal já há algum tempo não pagava aos sapadores florestais. Era 
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normal ser tomada uma decisão, em reunião de Câmara, e depois ser feito o 
contrário da mesma? ------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, o Vereador Nuno Santana, em substituição da Presidente 
da Câmara, disse que a questão sobre a GNR era a Presidente que estava a 
tratar pessoalmente do assunto. Quanto ao centro comercial referiu não ter 
conhecimento do valor da taxa e teria de verificar se eram aqueles montantes. 
Relativamente aos sapadores, teria de ser a Presidente a responder à questão.  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse ter sido importante o trabalho da 
CDU, referente ao documento apresentado. Uma vez que tinha sido tratado em 
sede de conferência de representantes, o PSD também se disponibilizava, uma 
vez que tinha outro documento do género, pensado para a região. Portalegre 
tinha de ser pensada no conceito do distrito e, aliás, os órgãos distritais do PSD 
tinham aprovado uma proposta temática, da distrital do partido. Na sua opinião 
era um documento que poderia ser aproveitado para complementar os 
trabalhos. Mais disse que, quanto à questão dos investimentos rodoviários, o 
que foi aprovado em relação à região e ao país, eram investimentos de alto 
valor acrescentado, em que estavam fora as questões rodoviárias. O distrito 
era um dos primeiros, em termos de valor de investimento e, portanto, não 
seria nos termos mencionados anteriormente que deveria ser colocada aquela 
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Hugo Capote questionou a atividade do 
executivo, em relação às questões relacionadas com a educação. Perguntou 
se seria possível colocar as questões diretamente à vereadora daquele 
pelouro. Tinham em cima da mesa um assunto bastante sério, que era o 
encerramento de duas escolas (Carreiras e Vale de Cavalos) no concelho. 
Perguntou se era verdade o que disse o Ministro da educação: todas as 
escolas encerradas resultaram de negociações com as Câmaras Municipais. 
Se sim, a posição tinha sido incontornável e inflexível, da parte do Ministério? 
Ou, a Câmara, uma vez que eram para fechar dez, só conseguiu que 
fechassem duas? Ainda poderiam contar com alguma “carta na manga”, por 
parte do executivo, para evitar que aquelas duas fechassem? -----------------------  
 
Em resposta, a Vereadora Dulce Reis, informou que todas as diligências foram 
tomadas, a partir da altura em que tomaram conhecimento do possível e triste 
cenário para o próximo ano letivo. No dia 14 de maio, disse ter estado presente 
na DGEST, juntamente com os diretores dos agrupamentos e, naquela primeira 
reunião, foi discutida a rede e o primeiro ciclo e o pré-escolar apresentavam-se, 
meramente, como uma situação assinalada a vermelho, em que se 
apresentava um cenário negro para 4 escolas do nosso concelho (Caia, V. de 
Cavalos, Alagoa e Carreiras). Posto aquilo, questionou a delegada regional, a 
qual referiu que somente estava a apresentar a primeira de muitas propostas e 
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que iriam discuti-las brevemente. Entretanto, salientou ter reunido com as 
quatro juntas de freguesia, que estariam supostamente em perigo, e no dia 16 
de maio apelou às mesmas que, de uma forma conjunta, trabalhassem 
diretamente com as famílias, no sentido de fazer com que o cenário numérico 
não os impedisse de manter aquelas escolas abertas. Algumas das juntas 
traziam já propostas formuladas e as outras trabalharam de forma direta com 
as famílias da zona de residência, no sentido de fazer com que alguns alunos, 
daquelas mesmas freguesias, fossem matriculados nas escolas mais perto da 
residência. Acrescentou que houve algum espaço de tempo decorrido e, 
entretanto, foi convocada para outra reunião na DGEST, tendo sido 
questionada sobre qual a posição do município, relativamente àquelas quatro 
escolas. A posição ficou registada em ata, foi a reunião de Câmara e, 
basicamente, dizia que a Câmara Municipal de Portalegre não contava encerrar 
nenhuma das escolas, no próximo ano letivo. Mais referiu que naquela reunião 
de dia 6 de maio, as quatro escolas, anteriormente assinaladas a vermelho, já 
estavam assinaladas a amarelo. A escola de Caia já tinha um número 
previsível de 17 alunos, o que já seria um número considerável para a direção; 
a Alagoa com 14; Carreiras com 12 e Vale de Cavalos com 8 alunos. 
Ressalvou que não foi discutido o cenário do pré-escolar, em situação alguma. 
Desde o dia 6 de maio até 16 de junho, data em que o assunto foi a reunião de 
Câmara, disse ter havido várias reuniões com as associações de pais, com as 
juntas de freguesia e as escolas, para se esclarecer sobre o que poderia vir a 
acontecer. Elaborou-se um documento, feito de forma conjunta com todos os 
intervenientes e, a 16 de junho, pretendeu-se levar a moção para análise, a 
qual continha uma proposta para Vale de Cavalos, relativamente ao pré-escolar 
e, em reunião de câmara, foi aprovado por unanimidade. Disse, inclusive, que a 
ideia inicial seria enviar o documento para a DGEST e para o Ministério da 
Educação mas, infelizmente, a 17 de junho aconteceu uma infelicidade na vida 
da delegada regional, que condicionou a possibilidade de denunciarem o 
documento, assim como as propostas nele incluídas. Entretanto, o 
agrupamento de escolas do Bonfim, fez-lhe chegar a intenção de elaborar uma 
recomendação, por forma a ser aprovada numa reunião de conselho geral. 
Após ser aprovada, anexou-a a toda a documentação já referida e enviou-se 
imediatamente para a direção geral de estabelecimentos escolares e para o 
Ministério da Educação. Confessou ter algumas dúvidas sobre algumas 
questões práticas, relativamente às valências que poderiam funcionar em 
algumas daquelas escolas e, perante tal, tentou chegar à fala com alguém do 
poder, em termos de estabelecimentos escolares de Évora, no sentido de obter 
repostas. No entanto, tal não foi possível e as dúvidas mantinham-se quanto a 
algumas daquelas questões, uma das quais a da possibilidade de continuação 
do pré-escolar de Vale de Cavalos. Por último, disse que foi também feita uma 
sessão pública de esclarecimento, no sentido de chamar a opinião pública e de 
esclarecerem algumas dúvidas, fazendo ainda chegar a mensagem aos órgãos 
de comunicação social.---------------------------------------------------------------------------  
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Solicitando o uso da palavra, Luís Testa pretendeu fazer uma interpelação à 
mesa, no sentido de saber se as participações, que tinham sido objeto de 
deliberação naquela Assembleia Municipal, já tinham sido remetidas para as 
entidades competentes. Referia-se, obviamente, ao assunto do CAEP, para a 
direção-geral das autarquias locais e inspeção-geral de finanças e ainda para o 
Ministério público, relativamente a um empreendimento de construção ilegal. 
Tal questão prendia-se com o facto de terem tido conhecimento de que outras 
participações, objeto de deliberação no órgão executivo, não foram remetidas 
às entidades a que se destinavam e tiveram veto de gaveta. Entretanto, após a 
primeira intervenção da Vereadora Dulce Reis, passados seis meses que 
estava naquela Assembleia, perguntou-lhe se estaria absolutamente 
convencida, relativamente ao sucesso do método utilizado na questão da 
negociação com as entidades competentes. Disse, com o devido respeito, que 
lhe parecia que mobilizar associações de pais ou fazer sessões públicas teriam 
o seu impacto mas não seriam aquelas que melhor convenciam a 
Administração Central. A questão que colocou, ao nível da negociação direta, 
na área da educação, era tentar saber quais as intervenções do Município? 
Disse que as explicações dadas não eram suficientes, porque, ou o poder 
central não tinha nenhum apreço pelo Concelho de Portalegre, ou o Concelho 
não tinha peso nenhum junto da Administração Central.  ------------------------------  
 
O Presidente da mesa relembrou os presentes que o procedimento 
administrativo habitual era de, na semana imediatamente a seguir, fazer-se o 
reencaminhamento das propostas e dos pedidos efetuados em cada sessão. 
Contudo, a mesa por vezes não estava na posse de determinados documentos 
necessários para o processo poder avançar. ----------------------------------------------   
 
No uso da palavra, Luís Testa disse ter havido vários processos, os quais já 
foram objeto de deliberações, que conduziram à participação a determinadas 
entidades, umas feitas pelo órgão executivo e outras pelo deliberativo. Parecia-
lhe não existir nenhuma em duplicado. A questão que foi ali levantada tinha 
sido de acordo com um conjunto de documentos que foram distribuídos aos 
membros daquela Assembleia. Portanto, para instruir qualquer participação 
bastariam aqueles mesmos documentos. Relembrou ter sido solicitado para 
que fossem carreadas, para a instrução de uma das participações, as 
declarações proferidas na Assembleia. Portanto, estando a Assembleia na 
posse de todos os elementos, distribuídos a todos e tendo sido as 
participações objeto de deliberação, disse que não restaria outra coisa que não 
fosse a remissão para as entidades competentes, daquilo que era uma 
deliberação da Assembleia Municipal de Portalegre. ------------------------------------  
 
No uso da palavra, João Cardoso, relativamente ao encerramento das escolas, 
referiu que embora se tenham conseguido melhorar os resultados que eram 
previsíveis, ainda não eram aqueles que gostariam que fossem. Na última 
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reunião de representantes foi elaborada uma moção, em conjunto com o grupo 
da CDU, a qual gostariam de apresentar e também colocada ali para votação. 
 
Pedindo o uso da palavra, Raúl Cordeiro pretendeu colocar uma simples 
questão à Vereadora. Pelo que percebeu, os jardins de infância não estariam 
na equação que tinha sido colocada inicialmente no processo. E no final do 
prazo (16 junho), a Vereadora disse que se tinha deparado com a possibilidade 
do encerramento do jardim de infância de Vale de Cavalos, o que o deixou 
confuso, pois não entendia como é que aquele jardim de infância aparecia no 
meio daquela equação. A sensação com que tinha ficado foi de que, 
eventualmente, teria havido ali uma estratégia menos bem conduzida. ------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro pediu à mesa que o documento por 
ele entregue, referente aos motivos pelos quais tinha saído do grupo CLIP, 
ficasse registado em ata. Relembrou, inclusive, que ainda não tinha obtido 
respostas concretas, quanto às questões que colocou anteriormente. -------------  
 
(O documento atrás mencionado encontra-se anexo à presente ata) 
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que das perguntas efetuadas à 
Vereadora Dulce, ainda tinham ficado algumas dúvidas no ar. Voltou a 
questionar se o executivo sempre teria enviado uma posição oficial da Câmara 
sobre as escolas. Se sim, o documento foi enviado para o Ministério, para a 
delegada regional e para a direção geral de estabelecimentos escolares?
  
Em resposta, a Vereadora Dulce Reis informou que o documento foi enviado 
para a DGEST e para o Ministério da Educação, dando conta da posição da 
Câmara e do executivo, que aprovou por unanimidade a moção. --------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Hugo Capote perguntou se, depois da sessão 
pública de esclarecimento, tinha havido alguma tomada de posição mais ativa 
ou um planeamento do executivo naquela matéria, até que obtivessem as 
devidas respostas. ---------------------------------------------------------------------------------    
 
Usando da palavra, a Vereadora Dulce informou que a partir daquele momento, 
o que existia em cima da mesa, eram negociações com o Ministério da 
Educação, no sentido de se encontrar forma de voltar atrás com aquele 
cenário. Da parte de Évora ainda não tinham conseguido um feedback. À 
partida, sabiam que constavam da lista de 311 escolas que, a nível nacional, 
não tinham tido a melhor estratégia no sentido de solucionar um problema. 
Relembrou que Vale de Cavalos e Carreiras eram duas escolas que se 
apresentavam, há algum tempo, com cenários muito instáveis, em termos de 
permanência e de viabilidade escolar para anos seguintes. Referiu também que 
os números não ajudaram, as propostas foram o que foram e a estratégia não 
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era infalível. Portanto, o processo foi conduzido no sentido de renegociar e de 
dialogar para se encontrarem soluções para duas escolas que não estariam na 
melhor forma. ---------------------------------------------------------------------------------------      
 
O Presidente da mesa informou acerca da moção que deu entrada, subscrita 
pela CLIP e pela CDU, a qual foi distribuída pelos representantes dos partidos. 
Dizia o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------   
 
Moção – Contra o encerramento de mais escolas no concelho de Portalegre - 
CLIP e CDU 
 
Foi divulgada recentemente, pelos serviços do Ministério de Educação, a lista 
de escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico a encerrar no concelho de Portalegre, 
nomeadamente as escolas de Vale de Cavalos e Carreiras. 
Considerando que quaisquer medidas neste domínio devem ter em conta a 
defesa do superior interesse das crianças e da melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem o que, até aqui, sempre foi garantido pelas 
referidas escolas; 
Considerando que não é o número de alunos que deve nortear uma política 
educativa ou que determina o sucesso ou insucesso das aprendizagens; 
Considerando que a deslocação das crianças para áreas afastadas da sua 
residência potencia a sua insegurança e que escolas de acolhimento não 
oferecem melhores condições que as escolas de origem; 
Considerando os avultados investimentos realizados nas diferentes escolas do 
concelho e particularmente nas escolas que estão indicadas para fechar; 
Considerando que as escolas do ensino básico, em particular no interior do 
país e nas zonas rurais, têm caráter estruturante, pois são fatores de 
desenvolvimento e indispensáveis a uma política de fixação das populações; 
Considerando que o envelhecimento e a desertificação são problemas 
preocupantes nas freguesias do concelho; 
Considerando que o encerramento de serviços tem contribuído para a 
desertificação, para o empobrecimento e para a diminuição dos índices de 
qualidade de vida das populações do interior do país. 
A Assembleia Municipal de Portalegre, reunida em 30 de junho de 2014, 
delibera: 
Não aceitar o encerramento das escolas do 1.º ciclo do ensino básico previsto 
para o concelho; 
Desenvolver esforços, em conjunto com o executivo municipal e outros 
municípios da região, para lutar pela revogação destas medidas, manifestando 
a sua disponibilidade para o diálogo. 
 
O Presidente da mesa informou que dariam o seguimento necessário à moção 
apresentada pela CLIP e CDU. Se ninguém quisesse intervir sobre a mesma. 
Iriam passar á votação.---------------------------------------------------------------------------  
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No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que a melhor estratégia era serem 
coerentes. Aquela política que estava a ser seguida, em relação ao 
encerramento das escolas era coerente. Percebia-se que era devido ao drama 
do despovoamento e da falta de crianças nas freguesias. No entanto, o 
encerramento das escolas não era uma causa, mas sim uma consequência da 
realidade. Na sua opinião, o facto da escola das Carreiras ter somente 8 alunos 
obrigava o professor ou professora a desdobrar-se em esforços para, 
provavelmente, dar aulas a quatro níveis de ensino diferentes, era uma 
irracionalidade. Quanto à deslocação das crianças, considerava errado que 
determinadas pessoas que viviam nas freguesias tivessem os filhos a estudar 
na cidade. Portanto, o PSD não se revia naquele tipo de situação, pois estava-
se a despender energias que não eram produtivas. -------------------------------------  
 
O Presidente da mesa disse que o número dos alunos não podia ser 
determinante na política educativa. A seu ver o número de alunos também era 
importante para o sucesso escolar. Por experiência profissional, os pais 
procuravam apoios individualizados para os seus filhos, por alguma razão 
seria. Durante muitos anos sempre ouviu falar no ensino individualizado e 
diferenciado e, portanto, tal não se podia por em prática numa turma de 40 
alunos, conforme o Ministro pretendia. O problema era um problema de 
princípios, de encerramento de serviços a nível nacional. Obviamente que não 
contribui para a melhoria de qualidade de vida das populações, mas sim para a 
desertificação. O essencial será funcionar em rede e o Estado não se pode 
demitir de exercer as suas funções públicas em todo o território, pois era o 
princípio de soberania e de direito.  -----------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo, relativamente à questão da composição 
da mesa disse que, independentemente do processo da substituição efetiva, a 
mesma deveria ter sido composta, adoc, naquela sessão da Assembleia. --------  
 
O Presidente da mesa disse que a mesa iria ser recomposta e que seria uma 
questão temporária. -------------------------------------------------------------------------------   
 
No uso da palavra, João Cardoso ficou chocado com a posição do Cristóvão 
Crespo, quando tinha dito que concordava com o encerramento das escolas.
   
Usando da palavra, Luís Testa disse que ali, naquele órgão político, deveriam 
de veicular as suas opções políticas e circunstanciar às opções que faziam, no 
momento vigente. Salientou que havia quem tivesse obrigação estrita de 
observar os critérios científicos, que se deveriam traduzir nas opções políticas 
do município. Perante tal, pretendeu questionar a Vereadora, face à dicotomia 
de posições, sobre qual era a posição política do município, assumida perante 
os organismos públicos e perante a tutela? Porque, a partir dali, poderiam 
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formar a discussão política daquele município, nomeadamente no órgão 
deliberativo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, a Vereadora Dulce Reis disse que o assunto tinha 
tido uma tomada de posição atempada, na reunião de junho daquele executivo. 
 
Pedindo o uso da palavra, Sara Cidrais perguntou à Vereadora se ainda 
existiria viabilidade para que o pré escolar ficasse em Vale de Cavalos. ----------     
 
A Vereadora Dulce Reis respondeu que o cenário do pré escolar nunca teria 
sido discutido, porque, na prática, o possível encerramento nunca existiu. 
Acrescentou que, na altura colocou algumas dúvidas à DGES, mas que nem 
todas lhe foram esclarecidas. Existiam duas possibilidades: ou Vale de Cavalos 
continuaria com o pré-escolar, tal e qual com os 12 alunos com que se 
apresentava atualmente; ou juntariam o pré-escolar de Alegrete em Vale de 
Cavalos para fazer com que a escola de Vale de Cavalos pudesse ficar com a 
valência do pré-escolar, tal e qual com se verificou nas escolas de Monte 
Carvalho e Vargem e, a partir dali, tentar-se que a de Vale de Cavalos 
continuasse de forma plena. Contudo, as dúvidas que tinha recaiam sobre o 
facto de se tratar de uma EB1/JI se, de futuro, poderia voltar a ser somente JI 
(Jardim de Infância). Esperava, nos próximos dias ter as respostas adequadas 
àquelas questões. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote referiu que iria deixar de respeitar os tempos 
e propôs que se votasse, quanto antes, a referida moção. -----------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Cristóvão Crespo salientou que o que estava ali 
em causa não eram só 15 ou 20 alunos mas sim quatro turmas. --------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa referiu que, das leituras das atas a que a 
Vereadora tinha feito menção, lhe parecia que a questão dos jardins de infância 
teria sido introduzida pelo Município, a proposta da Vereadora. Referiu que 
ainda não tinha sido ali esclarecida a questão de qual era o número mínimo de 
crianças nos jardins de infância, para que os mesmos pudessem funcionar. 
Salvo melhor opinião, não lhe parecia que tais números estivessem em causa. 
Estavam pois a criar ali um não-problema. -------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, a Vereadora Dulce Reis deu o exemplo de que no ano 
letivo anterior, nas Carreiras havia três crianças e que a própria educadora de 
infância lhe teria pedido, bem como ao diretor da escola, para não ficar lá 
colocada no ano seguinte. Relevou o facto de que um jardim de infância só 
com três crianças e sem a valência do primeiro ciclo era bastante isolado. 
Portanto, havia que analisar caso a caso cada uma das situações, sem ser de 
forma simplista. -------------------------------------------------------------------------------------   
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Novamente usando da palavra, Luís Testa disse que a resposta anterior da 
Vereadora tinha sido elucidativa, pois a questão “Jardins de Infância” foi 
colocada pela própria, a título de um exemplo existente nas Carreiras e que 
depois transbordou para Vale de Cavalos. Perante tal facto, estavam colocados 
numa situação que não existia, mas que foi criada pela opção política, 
circunstanciada num exemplo concreto. -----------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa deu por encerrada a discussão e disse que iriam passar 
à votação da moção. ------------------------------------------------------------------------------  
  
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 3 votos contra, aprovar a respetiva moção. ------------------------------  
  
Declaração de voto – Jorge Isidro 
 
Eu considero que isto é um problema provocado pelas políticas introduzidas, 
em termos nacionais e locais, nos últimos anos. Tenho de lamentar o facto de 
se ter gasto muito dinheiro na construção de escolas, que agora têm de ser 
encerradas. No entanto, entendo que deverá ser analisado, caso a caso, para 
se tomarem decisões, em função disso. Por isso o meu voto contra. 
 
 
ORDEM DO DIA: 
 
 
1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 
municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2 do art igo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Presentes os relatórios do executivo camarário respeitante à atividade 
municipal, bem como os quadros demonstrativos da situação financeira da 
Câmara Municipal de Portalegre e dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Transportes da mesma. --------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote perguntou à Vereadora Dulce, porque é que a 
representação de pais, a qual se tinha deslocado até Évora para falarem com a 
delegada regional, não tiveram ninguém da Câmara a acompanhá-los. -----------    
 
Em resposta, a Vereadora Dulce Reis disse que lamentava, da parte da direção 
de estabelecimentos escolares, o facto de nunca ter estado disponível para 
falar com a autarquia. Acrescentou que tinha recebido o convite por parte da 
associação de pais para estar presente, mas como foi dia de reunião de 
Câmara não pode estar presente. Contudo, manifestou a sua posição, de 
acordo com a da associação de professores da zona sul. -----------------------------  
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No uso da palavra, Diogo Júlio referiu que, pela sua ligação aos sindicatos, 
lutar valia sempre a pena e considerou muito importante a mobilização 
promovida pela Câmara, em conjunto com os encarregados de educação, o 
sindicato dos professores da zona sul e com a união dos sindicatos do norte 
alentejano, bem como a disponibilidade da diretora regional que os recebeu. A 
mensagem que ficou foi de manter a porta aberta, para discussão, até dia 15. 
Durante aquele espaço temporal, referiu que todos deveriam fazer valer as 
suas opiniões, relativamente àquilo que defendiam. Acrescentou ter havido 
uma questão que magoou muitos pais, que foi o facto de a Câmara ter cobrado 
o carro dos SMAT que foi disponibilizado para a deslocação. ------------------------  
 
No uso da palavra, Raúl Cordeiro disse ter ficado com algum alento, na medida 
em que havia estratégias para o distrito que estavam a ser estudadas e, 
certamente, iriam ter novidades brevemente, para iluminar o caminho a seguir. 
Ao ler o relatório, achou curioso o facto de no mesmo estar realçada, como 
sendo um aspeto positivo, a articulação e colaboração com as Juntas de 
Freguesia, quando todos sabiam qual era o resultado final da Câmara com as 
mesmas. Quanto ao formato do relatório, disse que a Presidente poderia 
economizar muitas folhas de pdf’s, pois a maior parte dos pontos eram 
dispensáveis e nem tiveram evolução alguma. Alguns eram repetições sobre 
repetições de uma completa inércia da Câmara, relativamente aos principais 
aspetos e atividades. Continuava sem se saber a afluência de público, em 
números, que iam aos espetáculos realizados no CAEP, o que embora 
pudesse parecer uma questão de somenos importância, não o era, pois tais 
dados é que justificavam os equipamentos. ------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Jorge Isidro disse que o relatório referente aos Serviços 
Municipalizados da Câmara demonstrava, claramente, que o nosso concelho 
estava a ficar sem pessoas e sem atividade económica. Nos números 
indicados verificavam-se reduções significativas, comparativamente a anos 
anteriores. Perante tal, perguntou ao executivo se já tinha tentado saber porque 
é que aquilo estava a acontecer e se procuraram soluções para inverter o 
estado das coisas. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta, o Vereador António Landeiro disse que tinha havido uma redução 
nos consumos de água, em grande parte causada pela empresa Evertis, a qual 
estava a utilizar reservas próprias para a atividade. Quanto a outros aspetos 
que já estavam sinalizados, estavam a tentar resolvê-los. -----------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Jorge Isidro referiu que a sua observação 
anterior não ia no sentido do mau serviço dos SMAT, mas sim numa opção 
geral do executivo camarário, que contribuiu para a fraca atividade económica 
e empresarial, o que levava as pessoas a abandonar Portalegre. -------------------  
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No uso da palavra, Hugo Capote disse que ao ter ouvido as explicações da 
Vereadora Dulce, sobre um assunto tão importante, gostaria que o executivo 
tratasse a questão com a mesma determinação que tiveram aquando da 
possibilidade de encerramento da escola de formação da gnr. Perante tal, 
questionou o executivo se havia alguma informação adicional importante e se 
ainda existia a hipótese de salvar aquelas duas escolas? Seria ou não possível 
angariarem mais crianças para as mesmas? Na sua perspetiva, quem lhes 
podia dar a informação mais correta era quem tinha estado na referida reunião.  
 
A Vereadora Dulce Reis disse que, naquele mesmo dia, os pais e o Vereador 
Luís Pargana tinham tido, felizmente, um encontro afortunado com a diretora 
regional, em que chegaram a falar diretamente com a mesma. Perguntou ao 
Vereador se teria mais alguma informação que quisesse partilhar ali? -------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Luís Pargana disse que a questão que lhe foi 
colocada correspondia à realidade. Efetivamente, tinha acontecido naquele dia, 
em Évora, uma ação de protesto dos pais do concelho de Portalegre que 
estavam afetados pela perspetiva do encerramento das escolas de Vale de 
Cavalos e das Carreiras. Foi uma ação conjunta, organizada por associações 
de pais de várias escolas, cujo encerramento se perspetivava, para o próximo 
ano letivo. Também tinham estado presentes vários autarcas e o sindicato dos 
professores. Declarou ter participado, como já tinha feito na Praça da 
República e também no CAEP. Embora tivesse sido convidado para ir num dos 
autocarros que se deslocou a Évora, decidiu levar o seu carro para poder 
chegar a tempo à reunião de Câmara. No final da ação foi constituída uma 
delegação representativa das várias entidades que estiveram presentes, para 
depois ser recebida pela delegada regional de educação do Alentejo. Relevou 
que, perante a ausência de qualquer autarca em permanência na Câmara 
Municipal de Portalegre, lhe foi solicitado que integrasse a referida delegação. 
Portanto, participou na reunião em que estiveram exclusivamente pais e 
autarcas, onde foi analisado caso a caso e escola a escola. Quanto à situação 
concreta das escolas do concelho de Portalegre, Vale de Cavalos e Carreiras, 
disse que aquilo que tinha sido transmitido pela delegada regional foi que, 
atualmente, o encerramento daquelas escolas e de todas as outras não era 
uma proposta, mas sim uma decisão e que o processo de auscultação tinha já 
sido concluído e que para aquelas duas escolas não tinha havido, em qualquer 
momento, uma posição clara contra o encerramento das mesmas. Ao ter 
aduzido, enquanto Vereador em regime de não permanência, os argumentos 
devidos à delegada, a mesma referiu que nunca a Câmara Municipal de 
Portalegre tinha assumido uma posição clara contra o encerramento das 
escolas. Outra questão apontada pela delegada foi de que tinha recebido uma 
proposta da Câmara Municipal de Portalegre, a qual ainda não tinha analisado 
bem, mas que tinha alguma dificuldade em percebê-la, porque na mesma não 
estava em causa o encerramento da educação pré-escolar, assim como não 
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entendia a proposta da Câmara em encerrar o pré escolar de Alegrete, 
transferindo os alunos para o jardim de infância de Vale de Cavalos, porque tal 
questão nunca tinha sido colocada em cima da mesa pela delegação regional 
de educação do Alentejo. Em conclusão, disse que aos pais que foram e 
vieram no autocarro cedido pela Câmara de Castelo de Vide não lhe foi 
cobrado qualquer valor, sendo assim uma manifestação clara e inequívoca da 
posição daquela autarquia, contra o encerramento da escola de Póvoa e 
Meadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa perguntou com que argumento é que a diretora regional 
de serviços justificou a deslocação dos alunos das Carreiras para a Portagem. -  
 
O Vereador Luís Pargana disse que a mesma questão o preocupou e foi 
colocada por ele à delegada, ao que a mesma respondeu que era uma opção 
livre dos pais, pois tinham a liberdade de escolher onde queriam os seus filhos. 
Obviamente que a resposta dada não o satisfez, por se tratar de crianças que 
saíam do concelho de Portalegre para outro concelho. ---------------------------------  
 
No uso da palavra, João Cardoso perguntou a que título é que tinham ido a 
Évora e quem é que os tinha convocado porque, segundo soube, do 
agrupamento de pais do Bonfim ninguém foi contactado. Em segundo lugar, 
uma vez que o Vereador pertencia ao conselho de administração dos SMAT, 
poderia propor a isenção do pagamento do transporte que tinha ido a Évora. ---  
 
Novamente no uso da palavra, a Vereadora Dulce Reis relembrou ali que 
existia uma ata, datada de 06 de maio passado, em que a Câmara tomou uma 
posição relativamente ao encerramento das escolas. -----------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, o Vereador Luís Pargana esclareceu que tinha 
participado na manifestação, em Évora, como cidadão. Também referiu ter tido 
conhecimento daquela ação em dois momentos: um na escola onde leciona, 
Castelo de Vide, e no CAEP, em Portalegre. Ainda em relação à 
disponibilidade do transporte, disse que os serviços municipalizados eram uma 
empresa municipal e não cediam autocarros, nem quaisquer meios próprios da 
empresa. Tais cedências eram deliberadas pela Câmara Municipal. ---------------  
 
No uso da palavra, Rui Simplício disse que já tinha ali perguntado ao executivo, 
sobre qual o ponto da negociação do protocolo com as tapeçarias Guy Fino, 
pois ainda não teve resposta. Gostaria também de saber se as infiltrações no 
edifício do museu estavam sanadas, ou não? ---------------------------------------------  
 
O Vereador Nuno Santana informou que, relativamente às obras no Museu, os 
trabalhos ainda não estavam concluídos. As restantes questões poderiam ser 
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colocadas à Presidente da Câmara, pois estava prestes a chegar àquela 
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Rui Simplício pretendeu chamar a atenção, pois 
aquelas obras do Museu já tinham um período de duração excessivo, visto se 
tratar de património regional e nacional. Solicitou pois a celeridade na 
conclusão das mesmas à autarquia e até mesmo negociando um novo 
protocolo com as tapeçarias e manufaturas de Portalegre. ----------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote, relativamente à ação daquele executivo na 
questão do encerramento das duas escolas, disse que era condenável porque 
além de não ter partido dali a iniciativa da mobilização, lhe pareceu que ao 
terem tentado salvar uma, fizeram com que fosse encerrar outra, quando 
levantaram a questão do pré-escolar, a qual nem sequer estava dentro da 
ordem do dia. Portanto, na sua opinião teria feito falta que, naquele dia, alguém 
do executivo tivesse estado em Évora, para que aqueles pais sentissem que a 
autarquia estava ao lado deles. Perguntou o que é que tinha sido feito em 
relação aos documentos para o Ministério da Saúde, pois não vinha qualquer 
informação no relatório da Presidente. Acrescentou que tinha sido confrontado 
recentemente com a informação de que uma ressonância magnética iria para o 
Hospital de Elvas. Por último, disse que a Fonte Nova fazia 30 anos; perguntou 
se estava pensada alguma coisa para se comemorar o feito? ------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro, relativamente à reversão dos lotes 
da zona industrial, pretendeu relembrar que o projeto para a construção da 
zona industrial foi financiado e que a Câmara não podia obter lucro com a 
venda dos lotes. Aliás, foi alertada pela entidade competente para a 
distribuição e fiscalização dos fundos, o que deu origem a que a Câmara 
tivesse de reduzir o preço dos mesmos. Naquele sentido, perguntou o que é 
que a autarquia iria fazer em relação aos lucros obtidos na reversão dos lotes? 
Pois ao executar as garantias e ficar com o dinheiro pago pelo empresário, 
quando fez a aquisição, se o lote for vendido posteriormente iria gerar lucro. 
Perguntou, portanto, se a Câmara corria o risco de ter de devolver aquelas 
verbas? Gostaria ainda de saber qual a situação do pedido relacionado com a 
firma Visiontech, datado de 27 de dezembro de 2013.  ---------------------------------  
 
O Vereador Nuno Santana disse que dada a complexidade da primeira 
questão, solicitou que fosse submetida por escrito, uma vez que não estava 
completamente por dentro dos lucros dos lotes. Iria depois analisar a questão. 
Em relação à Visiontech, informou que era a Presidente que poderia esclarecer 
melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que se viviam tempos conturbados em 
que, das duas uma: ou os serviços encerravam por falta de utentes, ou os 
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utentes não os usavam por falta de serviços. Portanto, só havia uma fórmula 
para obstaculizar o encerramento de serviços: colocar os serviços públicos a 
prestarem mais e melhores serviços. Ressalvou que foi assim que aconteceu 
no Hospital de Elvas que, em boa hora, em conjunto com o município de 
Campo Maior, promoveram uma candidatura a fundos perdidos para a 
aquisição de um equipamento de ressonância magnética, de modo a que 
aquela unidade hospitalar prestasse mais e melhores serviços aos utentes. 
Perante tal, a questão que se colocava era saber quais eram os investimentos 
que o Município de Portalegre promovia, ou ajudava a promover, para que os 
nossos serviços públicos, mesmo os que eram responsabilidade do Estado 
central, prestassem melhores serviços. A resposta era simples e clara: uma 
Rua que não servia para nada. ----------------------------------------------------------------  
  
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que, ao contrário do Raúl Cordeiro, 
concordava com o formato do relatório de atividades, não querendo com aquilo 
dizer que concordava com o seu conteúdo. Relativamente à cidade, entendia 
que o problema maior era o de se estar a “vender” a mesma. Olhando para os 
quatro pontos políticos chave do relatório, eram: festas da cidade, as quais 
nem eram um evento acima da média; a história da obra na escola da Praceta, 
sobre a qual a Câmara diz não ter responsabilidade para as concluir; a 
reabilitação urbana que considera ser de mau gosto a Câmara manifestar 
satisfação na mesma, pois já se arrasta há demasiado tempo; e por fim, a 
colaboração com as juntas de freguesia, onde dizem que algo irá acontecer, 
são pressupostos. Naquela vertente do vender, já tinha havido interesse do 
investidor (Visiontech, MacDonalds) em vir cá, no entanto, não se sabia o que 
aconteceu a partir dali. Relativamente aos sapadores, referiu não ter visto no 
relatório a atividade dos mesmos, nos últimos tempos. Por último, disse que a 
conclusão que tirava da atividade municipal era de que a Câmara Municipal 
tinha “enquistado” à volta da Fundação Robinson, sem trazerem nada de novo 
à população. Disse ainda que, quanto ao relatório dos SMAT e às informações 
técnicas do mesmo, era relevante o facto de, em 2012, terem tido 9 
informações; em 2013 – 13 e em 2014 – 12, que respeitavam a obras 
particulares e que entendia serem importantes para o município. -------------------  
 
 
2 – Ata n.º 5, relativa à reunião realizada em 28 de ma rço de 2014 ;  
 
Presente a ata n.º 4, relativa à reunião realizada em 28 de março. ------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Cristóvão Crespo solicitou à mesa a gravação 
áudio da ata, referente àquela sessão extraordinária de 28 de março. -------------  
 
O Presidente da mesa registou o pedido e informou que seriam tomados os 
procedimentos necessários.  -------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 2 abstenções, aprovar a respetiva ata. ------------------------------------   
 
 
3 – Projeto de Regulamento da Estação Central de Ca mionagem; 
- Deliberação de 19.05.2014 - 
 
Presente proposta de projeto de Regulamento da Estação Central de 
Camionagem. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. 
 
Pedindo o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que aquele ponto estava 
apresentado exatamente da mesma forma que tinha ido na reunião de 7 de 
dezembro. Relativamente à proposta feita, onde dizia que: “…a Assembleia 
Municipal deliberou retirar este ponto da ordem de trabalhos da referida 
sessão.”; no entanto, parecia-lhe que não tinha sido a Assembleia, mas sim o 
executivo. Quanto à Central de Camionagem, todos sabiam que o processo se 
arrasta há demasiado tempo e já era mais que altura de colocar o equipamento 
ao serviço da população do concelho. -------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 7 abstenções, aprovar o referido projeto. ---------------------------------   
 
 
4 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do M unicípio – Taxas  
relativas à Estação Central de Camionagem de Portal egre;  
- Deliberação de 19.05.2014 - 
 
Presente relatório de ponderação da discussão pública e audiência dos 
interessados das taxas relativas às Estação Central de Camionagem de 
Portalegre - Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de 
Portalegre. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar as taxas relativas às Estação Central de Camionagem 
 
Novamente usando da palavra, Cristóvão Crespo disse que a qualidade da 
informação presente no regulamento tinha melhorado substancialmente. 
Quanto ao resultado do mesmo, pareceu-lhe que o erário municipal ficava a 
perder, uma vez que a variação do valor tinha passado de 2,11 para 1,30 e a 
avença também baixou de 935 para 925. ---------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote, em nome da CDU, desejavam que aquele 
equipamento fosse, de uma vez por todas, posto ao serviço da população. 
Contudo, lamentavam a situação em que teve de ser feita a negociação, com 
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alguma subserviência da Câmara. Restava saber se, com aqueles valores, o 
negócio seria sustentável. -----------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 7 abstenções, aprovar a alteração ao regulamento. -------------------  
 
 

 5 – Minuta do Contrato de Avença – Estação Central  de Camionagem; 
 - Deliberação de 26.05.2014 – 
 

Presente proposta da minuta de contrato de avença entre o Município de 
Portalegre e a Rodoviária do Alentejo, S.A. A Câmara Municipal tomou 
conhecimento e deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores 
Pinto Leite e Miguel Monteiro aprovar a minuta de contrato de avença. ------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Luís Testa referiu que a qualidade serventil a que 
a Câmara se tinha prestado naquela matéria dizia bem da forma como o 
processo nasceu e se desenvolveu. Atualmente estavam ali colocados perante 
a circunstância de terem de dar consistência ao funcionamento de uma 
infraestrutura municipal, sem que todos os direitos do município estivessem 
absolutamente garantidos. Considerou que a situação era escandalosa e 
referiu que, em boa consciência, ninguém iria votar, totalmente livre de 
pesadelos, aquele assunto. Salientou que durante o período de construção e 
de planeamento do equipamento daquela estação não tinham sido 
salvaguardados os interesses do município, nomeadamente na negociação 
com o detentor do monopólio dos transportes e, portanto, estavam perante uma 
situação em que a Câmara existia apenas para servir uma entidade privada, 
detentora do monopólio. Mais disse não haver pior sinal que uma instituição 
como o município possa dar aos cidadãos, porque os municípios como o 
Estado não existiam para servir empresas e muito menos as detentoras de 
monopólios, mas sim para servir os cidadãos. Mais referiu que só perante 
chantagem telúrica de se ter de abrir aquele equipamento à força, para assim 
poder servir os cidadãos, é que se compreendia que estivessem ali para 
deliberar sob uma proposta absolutamente inaceitável, do ponto de vista do 
exercício democrático do município de Portalegre. Em conclusão disse que a 
Câmara estava pois a financiar uma entidade privada e a subtrair o mesmo 
financiamento às freguesias, às associações e ao espaço público que era onde 
aquele dinheiro fazia falta. -----------------------------------------------------------------------   
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo perguntou se o custo final daquela obra 
tinha sido o mesmo que inicialmente foi a concurso (1.348.906,00€ + Iva) ou se 
tinha tido acréscimo de custos? Relativamente às cláusulas, havia questões 
pouco claras; pois a cláusula três ao falar da abertura e encerramento da 
estação não mencionava o principal que era o funcionamento. Quanto ao 
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controle das viaturas, referem-se somente às que lhes pertencem e por eles 
utilizados. Perguntou se só iriam lá entrar os que eram da Rodoviária? Na 
cláusula 4, pressupunham o não levantamento das bombas de combustível, 
mas também não dizia que as mesmas não seriam levantadas; portanto, se as 
mesmas vierem a ser levantadas, entendia que deveriam acautelar tal 
possibilidade e, posteriormente, assegurar a sua reposição. Quanto à questão 
da compra e venda do lote, aprovada na última sessão, deduzia que ainda não 
tivessem feito a escritura, mas não achava razoável a dilação do tempo 
pretendido pela Rodoviária, para cumprimento do contrato. ---------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Nuno Santana informou que, relativamente ao 
funcionamento da estação, o mesmo estava expresso no regulamento ali 
aprovado. Quanto às bombas, referiu que o objetivo seria não serem retiradas 
e poderiam ser reutilizadas. Tentaram salvaguardar a questão, sem que o 
Município tivesse de indemnizar a Rodoviária por as mesmas lá ficarem. 
Quanto aos lotes da zona industrial, informou que se tivessem já feito a 
escritura os prazos estariam a decorrer de acordo com o regulamento e a 
Rodoviária tinha colocado a questão no sentido de se poder fazer após a 
entrada do mesmo em vigor. Depois de se fazer a mudança das instalações 
atuais para as novas iriam efetuar as escrituras dos lotes. Mais disse que a 
empresa iria avançar com as oficinas em Portalegre, pois necessitariam de dar 
a devida resposta à manutenção das viaturas. --------------------------------------------  
 
No uso da palavra, João Cardoso referiu que a bancada do CLIP votava aquela 
proposta sem qualquer peso de consciência, ao contrário de alguns dos 
presentes. Não estavam associados a qualquer atraso na abertura da estação 
rodoviária e esperavam que a resolução do problema fosse para breve.  ---------  
 
Usando da palavra, Luís Testa disse que, efetivamente, o único atraso a que o 
membro do CLIP ficaria ligado seria ao atraso do concelho de Portalegre. 
Perguntou ao executivo se era verdade que existia uma contrapartida futura, 
relativamente à Rodoviária Nacional, a aduzir a todas as outras a que a 
Câmara já tinha acedido, naquele protocolo. Era a da transferência dos 
transportes urbanos para a Rodoviária, por via de concessão? ----------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara disse, tanto quanto sabia, que não havia 
nenhuma contrapartida. Já há alguns anos que eram colocadas questões 
naquele sentido e já todos sabiam do interesse da Rodoviária em ficar com os 
transportes urbanos em Portalegre. ----------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa voltou a questionar a Presidente da Câmara 
sobre qual seria a sua posição de fundo e se ponderava, em algum caso, 
conceder os transportes urbanos a uma entidade privada?----------------------------  
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Usando da palavra, a Presidente da Câmara preocupou-se, essencialmente, 
em abrir a central de camionagem e ainda não se tinha debruçado sobre a 
questão que lhe foi colocada. Os responsáveis da empresa, nas reuniões 
ocorridas, colocaram sempre em cima da mesa aquela possibilidade e, 
inclusivamente, chegaram a perguntar-lhe se poderiam apresentar uma 
proposta para o efeito. Contudo, referiu nunca ter apreciado qualquer proposta. 
 
No uso da palavra, o Vereador Santana acrescentou que a Rodoviária lhes 
pediu alguns elementos, que por sua vez, foram solicitados aos SMAT. No 
entanto, não tinham qualquer posição formulada sobre a questão, nem havia 
compromisso algum. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Luís Testa voltou a questionar a Presidente se 
era a favor, em tese, ou contra a concessão, pelos serviços municipalizados, 
dos transportes urbanos.-------------------------------------------------------------------------  
 
A Presidente da Câmara disse que, em tese, era contra. Já anteriormente tinha 
dito que era contra, até por uma questão social, porque a Rodoviária, sendo um 
particular, passaria a ter algumas carreiras que deixariam de ser efetuadas. ----  
 
Usando da palavra, Luís Testa relevou o facto de que a Presidente não 
fundamentar devidamente a sua resposta. Existiam contrapartidas que se 
davam a empresas do género para continuarem a assegurar um serviço 
público. Portanto, em tese, a contrapartida social continuava assegurada, ou 
melhor, dentro em breve poderia apresentar ali uma proposta da Rodoviária, a 
qual também defendia, em tese, o serviço público com contrapartidas pelo 
mesmo, por parte do município. Salientou que o que a Presidente ali fez foi, 
com uma resposta circular, abrangia todos os grupos. Contudo, a resposta que 
o PS esperava era que os transportes públicos eram um património do 
concelho e do distrito de Portalegre, relativamente aos quais valia a pena 
investir, porque ao longo dos anos sempre foram garantidos às populações, 
pelo modo de gestão que tiveram até aos dias de hoje. Por último, disse que 
aquilo que tinha acontecido noutros concelhos, demonstrado em prática, foi a 
continuidade do serviço público, até ao extermínio da totalidade do mesmo. -----  
 
Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro disse que o que ali estava em causa, 
seria a análise dos prós e contras e só depois tomarem a decisão acertada.  ---  

 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 7 votos contra e 3 abstenções, aprovar a minuta do contrato. ------ 
 
Declaração de voto  – PS (Rui Simplício) 
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Em relação a este ponto, o Partido Socialista considera que, financeiramente, o 
município de Portalegre sai prejudicado. 
 
 

 6 – Compromisso plurianual – Acordo quadro para pr estação de serviços 
de “ Controlo Analítico da Qualidade de Água e Eflu entes. CC/CIMAA; 

 - Deliberação de 02.06.2014 - 
 
– Presente ofício dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes de 28 
de maio de 2014 a solicitar autorização prévia a assunção de compromissos 
plurianuais, decorrente da celebração do Acordo Quadro para prestação de 
serviços de “Controlo Analítico da Qualidade da Água e Efluentes. CC/CIMAA. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
autorizar a referida assunção. ------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o compromisso plurianual.-----------------------------------------   
 
 

 7 – Ajuste direto – Revisor oficial de contas; 
 - Deliberação de 16.06.2014 - 

 
Presente informação nº. 2043 do Serviço de Compras e Contratação Publica – 
Divisão de Gestão Financeira de 9 de junho de 2014 para emissão de parecer 
prévio vinculativo nos termos do art.º 73 da Lei nº. 83-C/2013 de 31 de 
Dezembro (Lei Orçamento de Estado 2014) para o procedimento de “Lei das 
Finanças Locais – Revisor Oficial de Contas”, bem como proposta da empresa 
Mariquito Correia & Associados. A Câmara Municipal tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria, com as abstenções dos vereadores Pinto Leite, Miguel 
Monteiro e Luís Pargana, autorizar o parecer. 
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que aquela proposta enfermava de um 
erro formal, o qual redundava também num erro material, de acordo com a 
leitura do art.º 77.º, da lei 73/2013, pois dizia o n.º 1 o seguinte: “O auditor 
externo responsável pela certificação legal de contas é nomeado por 
deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre 
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.” 
Logo, a prossecução da fiscalização das finanças do município era feita por 
auditor externo (roc) mas, em boa verdade, aquela competência política era 
uma competência da Assembleia Municipal e, portanto, o auditor externo 
prosseguia os fins da Assembleia Municipal; aliás, o legislador teve o cuidado 
ao dizer que seria a Assembleia Municipal que escolhia o roc, de entre as 
propostas do executivo. Não faria sentido que fosse o órgão fiscalizado, 
naquela caso a própria Câmara Municipal, a escolher o seu próprio fiscalizador 
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que utilizava competências políticas daquela Assembleia Municipal. Embora a 
lei fosse nova e gerasse alguma controvérsia quanto à sua aplicação, adiantou 
que do ponto de vista jurídico não cabia outra interpretação que não aquela. 
Existia, pois, uma inconformidade legal, relativamente à qual o município tinha 
de atuar, retirando aquele ponto de deliberação, levando novamente a 
discussão de Câmara, havendo mais propostas para que, posteriormente, 
fosse a Assembleia Municipal a escolher aquela função. -------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que aquele ponto, apesar de ter sido 
aprovado em reunião de Câmara, tinha um problema que poderia ser 
complicado. Começando pelo facto de ser apresentado ali com somente um 
nome de uma empresa que, sendo verdade que já há muitos anos que 
trabalhava e certificava as do executivo, também era verdade que certificava as 
contas de outras estruturas incluídas no famoso perímetro orçamental da 
Câmara. Portanto, apesar de terem executado a sua função com idoneidade, 
parecia-lhe que seria altura de haver mais escolha e, até mesmo do ponto de 
vista financeiro, pudessem ter mais opções, de modo a escolher a melhor 
relação preço/qualidade e terem uma mais-valia. A CDU acompanhava a 
intenção do PS para retirar aquele ponto e ser depois apresentado com outra 
formatura. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que, em nome da transparência, 
não deveria ter sido feito somente um pedido de uma proposta: Perguntou 
porque é que não consultaram outras entidades, até por um melhor preço de 
mercado? Achou estranho que a Presidente da Câmara tivesse despachado o 
procedimento em 11.06, a empresa respondeu naquela mesma data, os 
serviços municipais também deram a informação a 11.06 e a Presidente 
despachou para o executivo a 11.06. Portanto, entendia que, embora a 
Assembleia tivesse uma particular responsabilidade na questão em si, deveria 
ser avaliada a propositura, naqueles termos, daquele ponto. Mais questionou 
se em relação ao que vinha sendo feito e ao que o programa de contabilidade 
das autarquias determinava, existia atualmente uma norma de controlo interno 
da Câmara Municipal? ----------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, João Cardoso disse que não via ali nada, em termos legais, 
que estivesse a ser ultrapassado. Parecia-lhe que o auditor externo, 
responsável pela certificação legal de contas, era normalmente nomeado por 
deliberação do órgão deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão 
executivo. Por outro lado, o procedimento feito pelo executivo não teria 
nenhuma ilegalidade, até porque os valores estavam dentro do suposto para os 
ajustes diretos. Disse ainda que não via com maus olhos que, em 
procedimentos futuros fossem consultados mais revisores. ---------------------------  
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No uso da palavra, Luís Testa disse ter havido uma alteração legal, 
relativamente àquela obrigatoriedade dos municípios contratarem revisores 
oficiais de contas. Antes de 2013 existia a obrigatoriedade para que todos os 
municípios tivessem, para além do município, outra entidade jurídica, 
nomeadamente uma empresa municipal e que participassem maioritariamente 
numa fundação, houvesse serviços municipalizados desconcentrados e a 
existência dos referidos roc. Entretanto, com a entrada em vigor da lei 73/2013, 
aquela mesma obrigatoriedade tinha passado a ser relativamente a todos os 
municípios, quer existisse ou não outras entidades jurídicas. A prestação do 
serviço foi, do ponto de vista da aquisição por parte do município, requalificada. 
Portanto, com a alteração daquelas introduções legais, não poderia haver 
prorrogação dos contratos praticados com os roc, ou melhor, no fim de cada 
adjudicação, os municípios estavam obrigados aos mesmos procedimentos 
que acolheram no início da sua atividade. Acrescentou que aquela deliberação 
foi à Assembleia Municipal pelo facto de estar consignada uma obrigação legal, 
a qual era o prolongamento de uma competência da própria Assembleia, na 
personificação do auditor externo. Relembrou que o legislador tinha 
consagrado, objetivamente, da necessidade de escolha de entre mais do que 
um, pelo simples facto das competências assumidas pelo revisor serem 
competências daquela Assembleia Municipal. Por fim, referiu que não seria 
lógico nem razoável que fosse a Câmara a escolher o seu próprio fiscalizador, 
titular de competências que eram da Assembleia Municipal. --------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro disse não ter nada contra a empresa que ali 
estava apresentada. No entanto, considerou que ficaria bem terem sido feitas 
mais propostas, porque, naquele caso concreto, tratava-se de uma 
proposta/imposição. Deveriam ter a oportunidade de ali analisarem várias e 
depois então escolherem em consenso. ----------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, João Cardoso salientou que o que a lei dizia 
não era que fossem ali apresentados mais nomes de roc’s, era clara naquele 
sentido. Portanto, era uma sob proposta do executivo, para depois ser votada 
na Assembleia. Contudo, subscrevia se a Câmara fizesse outro tipo de 
procedimento, com consulta a mais do que um revisor de contas. ------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse não acompanhar a leitura que o PS 
fazia do artigo. Não fazia sentido apresentar uma proposta só com um nome, 
visto ser para os próximos quatro anos. -----------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, António Ventura solicitou que fosse lido o artigo 
em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A secretária da mesa, passou a ler o artigo referente à certificação legal de 
contas, que dizia o seguinte: “ O auditor externo, responsável pela certificação 
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legal de contas, é nomeado por deliberação do órgão deliberativo, sob proposta 
do órgão executivo, entre revisores oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas.” --------------------------------------------------------------------  
 
Novamente o uso da palavra, Luís Testa disse que a primeira secretária da 
mesa poderia precisar a todos onde é que cabiam ali as vírgulas. ------------------  
 
A secretária da mesa disse que acompanhava a posição do elemento do PS, 
na medida em que a certificação legal de contas era feita pelo auditor externo e 
era um prolongamento da fiscalização daquela Assembleia. No entanto, não 
acompanhava a necessidade de haver mais propostas, embora fosse uma boa 
prática. No seu ponto de vista, parecia-lhe que o ajuste direto não seria a 
melhor solução e, futuramente, deveria ser tomada outro tipo de posição, 
relativamente àquelas matérias. Em conclusão, o que a lei referia era que seria 
o órgão deliberativo a nomear, sob a proposta do órgão executivo e não estava 
ali em causa uma proposta do órgão executivo. ------------------------------------------  
 
A Presidente da Câmara disse que cabia ao órgão executivo fazer uma 
proposta ao órgão deliberativo e que a escolha tinha recaído sobre aquela 
empresa. Tal aconteceu porque a empresa tem prestado serviços à Câmara ao 
longo dos últimos anos e não tinha qualquer razão de queixa da mesma. Disse 
ainda ter auscultado os serviços e, com conhecimento de causa, continuaria a 
ser uma mais valia a contratação daquela empresa, a qual considerava idónea 
e credível. Mais disse que o valor estava perfeitamente dentro daquilo que 
estava estabelecido no mercado. Portanto, de entre as empresas todas, cabia 
ao executivo camarário a apresentação da proposta, indo depois ao órgão 
deliberativo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que alguém tinha de 
quebrar aquele tipo de rotina. Achava que quem fazia as rotinas, estabelecia 
quadros mentais que podiam ser desvirtuados ao longo do tempo. Ao nível da 
fiscalização, tinha de se mexer periodicamente e não se podia instalar uma 
forma de atuar. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Jorge Isidro disse que, pelas palavras da Presidente, 
concluía que o executivo não teria pedido mais nenhum orçamento. Se foi 
assim, não se deveria dizer que aquela seria a melhor proposta. --------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa relembrou que, suprimindo aquilo que estava 
entre vírgulas, o artigo dispunha que seria nomeado por deliberação do órgão 
deliberativo, de entre revisores oficiais de contas, ou sociedades de revisores 
oficiais de contas, sob proposta do órgão executivo. Portanto, o poder de 
escolha era do órgão deliberativo e só tinham uma opção. Não podendo haver 
escolha, entendia que não existia conformidade com a leitura da lei. ---------------  
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DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 14 votos contra e 1 abstenção, não aprovar o ajuste direto, 
referente ao revisor oficial de contas. --------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, João Cardoso pediu à mesa a suspensão dos 
trabalhos durante 10 minutos. ------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa aceitou o pedido e concedeu uma pausa aos presentes. 
 
 

 8 – Protocolo de competências/Juntas de Freguesia;  
 - Deliberação de 20.06.2014 - 

 
Presente proposta de protocolo de competências para as Juntas de Freguesia. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aceitar 
as alterações propostas pelos Senhores Vereadores Pinte Leite e Luís 
Pargana. Mais foi deliberado, por maioria, com os votos contra dos Senhores 
Vereadores Pinto Leite e Miguel Monteiro e com a abstenção do Senhor 
Vereador Luís Pargana, aprovar o protocolo em causa. --------------------------------  
 
No uso da palavra, João Cardoso disse que, considerando o facto de terem 
falado com os Presidentes de Junta, ali representados naquela Assembleia, 
souberam que a última versão do protocolo tinha sido aprovada em reunião do 
executivo, o que deu muito pouco tempo às Juntas para o discutirem nas suas 
próprias reuniões de Assembleias de Freguesia, solicitaram ao executivo que 
retirassem o ponto da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------  
 
A Presidente da Câmara aceitou a sugestão, visto que, efetivamente, as 
alterações propostas tinham somente sido feitas na última reunião de Câmara. 
 
No uso da palavra, Jorge Isidro pediu esclarecimento acerca do prazo que 
aquele protocolo tinha para ser assinado. --------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Rui Simplício perguntou à Presidente se a mesma 
teria disponibilidade para levar ao município qualquer alteração que 
modificasse o protocolo em causa, uma vez que no entender do PS o mesmo 
não era aceitável. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara disse não ter objeções a novas 
propostas que melhorassem o protocolo, logo que as pessoas, em conjunto, se 
pronunciassem sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, a Presidente da Junta de Freguesia de Alagoa, Vera 
Caixeiro, disse que as Juntas tinham tido a oportunidade de se pronunciar, 
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aquando do envio da primeira minuta. Pelo que leu do protocolo final, salientou 
o facto de não ter sido acatada nenhuma das sugestões que tinha feito para a 
sua Freguesia. Portanto, não percebia a observação da Presidente. Quando 
reuniram inicialmente, manifestou o desagrado acerca daquele protocolo, 
porque a verba de 50.000,00€ a distribuir por todas as freguesias era muito 
pouco para qualquer uma delas (Alagoa – 2.400€). Sendo que tinham 180 dias 
para realizar o dito protocolo, poderiam elaborá-lo até fim do ano, desde que 
fosse justo. Quanto às escolas, referiu que existia toda uma questão social por 
trás e a qualidade de vida que as populações das freguesias mereciam teria de 
ser traduzida em número. Acrescentou que, na sua freguesia não podiam 
proceder a limpezas, arranjos de pavimentos e manter as escolas com 
dignidade se não tivessem dinheiro para tal. As competências eram delegadas 
em maior número e, portanto, deveriam ser acompanhadas de verbas que 
permitissem fazê-las. Mais disse que estaria disponível para reunir e manterem 
o protocolo, desde que tivesse a garantia que os próximos orçamentos a alocar 
seriam justos. Durante os últimos oito meses, desde que os novos Presidentes 
de Junta tomaram posse, relevou o facto de não terem deixado de fazer o 
trabalho, mesmo não existindo protocolo. No entanto, o protocolo tinha de ser 
associado à disponibilidade da Câmara, porque ultimamente nem sequer 
obteve resposta aos ofícios que tinha enviado. Até poderia nem haver 
disponibilidade de a Câmara alocar recursos, mas pelo menos deveria 
responder aos pedidos que lhe eram dirigidos. Portanto, não poderia concordar 
com um protocolo que lhe legava muito mais competências, sem ter garantias 
que, financeiramente, existirá verba para fazer o que era necessário, assim 
como o apoio da Câmara, relativamente ao resto. ---------------------------------------  
 
O Presidente da mesa relembrou aos presentes que o ponto tinha sido retirado 
e seria discutido noutra altura. -----------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, o Presidente da Junta de Fortios, Manuel 
Carvalho, disse que aquele protocolo tinha nascido “torto” e, pelos vistos assim 
iria continuar. Segundo a lei, relembrou que teriam 180 dias para executar o 
dito protocolo. No entanto, aquele prazo já passou e, aparentemente, andaram 
à espera para depois chegarem à última reunião da Assembleia e só então ai 
tentarem resolver o assunto. Efetivamente, foi-lhes enviada uma minuta para 
darem as sugestões, contudo ainda não tinham sabido se as mesmas teriam 
sido aceites, a não ser agora, ali, no decorrer da sessão e, na realidade, o que 
lá colocaram foi quase nada. Portanto, aquele protocolo não servia as Juntas, 
nem na maneira como estava redigido, nem a algumas Juntas de Freguesias 
que não tinham os benefícios que outras tinham. Algumas juntas tinham meios 
financeiros e pessoal e outras só tinham meios financeiros, o que demonstrava 
a desigualdade entre elas. Salientou que tal facto era contra a lei, pois a 
mesma dispunha que não poderiam existir divergências entre as Juntas de 
Freguesias do mesmo Concelho. Na sua opinião, aquele protocolo tinha de ser 
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profundamente revisto, pois não tinha condições para avançar. Mais disse que 
na sua freguesia estavam a ser consumidos os recursos da mesma, 
executarem serviços que, na sua maioria, seriam da competência da Câmara; 
o dinheiro gastou-se e, atualmente, estavam com falta de verba para pagar aos 
funcionários. Portanto, existia a urgência de entrada de verba na sua e noutras 
freguesias, de modo a responderem aos compromissos básicos. -------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Luís Testa disse que o que nasceu torto tinha 
sido o nascimento do município e não o protocolo, o qual alocou fracos 
recursos nas freguesias, sabendo-se de antemão que as alterações legais 
imputavam às freguesias novas competências, acrescidas de responsabilidade. 
Daquela forma, só havia uma maneira de exercer, condignamente, as 
competências que se queriam delegar nas juntas de freguesia: com recursos 
financeiros. Referiu que era inadmissível que se fizessem alterações 
orçamentais para conceder apoios a estruturas que nem eram do hemisfério 
autárquico e que as freguesias fossem deixadas à míngua, quando 
necessitavam daqueles recursos para trabalhos essenciais. Portanto, assistiam 
ali a um quadro em que as freguesias estavam a esgotar toda a capacidade 
financeira na sua atividade corrente, para fazer face àquilo que eram 
responsabilidades que derivavam de um protocolo. Mais disse que quem 
gostava da sua freguesia, obviamente, não iria deixar as escolas com falta de 
meios para funcionarem, as ruas por limpar ou os buracos por tapar e, 
portanto, tiveram de utilizar as verbas que serviam para a sua atividade 
corrente. Na sua opinião, iriam assistir ao colapso financeiro das freguesias. 
Por último, sugeriu que o ponto fosse retirado e que quando ali voltasse, fosse 
acompanhado por uma proposta de alteração orçamental, pois só assim faria 
sentido discutir, honestamente, aquilo que havia por discutir. -------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro disse que, mais tarde ou mais cedo, a razão 
surgia e, como todos sabiam, tinha votado contra o orçamento e fez declaração 
de voto acerca da verba destinada para as juntas de freguesia. Lamentou o 
facto de só agora constatarem aquela dura realidade. Aquando da discussão 
do orçamento, já era claro que passariam mais responsabilidades para as 
juntas, mas com muito menos dinheiro. Obviamente que as coisas não 
poderiam funcionar naqueles termos. Salientou o exemplo das juntas de 
Ribeira de Nisa e Carreiras que recebiam 5000€ mas que, no ano anterior, 
receberam 30.000€ e com muito menos responsabilidades. Terminou, dizendo 
que contra factos não havia argumentos. ---------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que respeitava a posição dos 
Presidentes de junta, naquele contexto. No entanto, recusava-se a intervir, uma 
vez que o ponto tinha sido retirado. -----------------------------------------------------------  
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O Presidente da mesa relembrou a todos os presentes que o ponto tinha sido 
retirado, não aceitando mais o uso da palavra naquele assunto e iriam passar 
ao ponto seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
 

  9 – Compromisso plurianual - Espaço Robinson – In fraestruturas 
exteriores – Fase A1; 

 - Deliberação de 20.06.2014 - 
 
Presente ofício da Fundação Robinson de 05 de junho de 2014 a remeter 
informação relativa ao Espaço Robinson – Infraestruturas Exteriores – Fase A1. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os 
votos contra dos Senhores Vereadores Pinto Leite e Miguel Monteiro, aprovar 
as Infraestruturas Exteriores – Fase A1 do Espaço Robinson. ------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa anunciou que votaria contra aquele ponto, não 
pelo facto de achar que Portalegre não merece obras luxuosas ou importantes, 
pois merecia-as todas. No entanto, quando faltava o essencial e quando faltava 
dotar as freguesias dos meios para acudir a população, para tapar buracos, 
limpar valetas, etc., considerava ser insensato estarem ali a aprovar uma obra 
faraónica, com um duvidoso interesse e utilidade, uma vez que a mesma obra 
poderia ser feita com menos recursos. Na sua ótica, chegou a altura em que 
Portalegre tinha de deixar de se iludir, mas sim tratar do que era essencial. 
Parte da verba a gastar naquelas infraestruturas deveria ser transferida para as 
freguesias, pois lá é que fazia falta.-----------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que aquele assunto era difícil de 
lidar e salientou a relação da transparência, pelo facto do Vereador Nuno 
Santana ser também Presidente do conselho daquela fundação. Na sua 
opinião, a separação física das pessoas não resolvia o problema da separação 
dos processos. Não fazia sentido que uma instituição que tinha uma relação 
com o executivo camarário, não tivesse presente em qualquer reunião do 
mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Jorge Isidro disse subscrever as palavras de 
Luís Testa. Acrescentou que em Portalegre já tinham sido construídas várias 
obras emblemáticas, como por exemplo aquela onde se encontravam e, na 
verdade, atualmente nem havia dinheiro para arranjar os buracos espalhados 
pelo concelho. Relembrou a necessidade, urgente, de alguma intervenção na 
zona industrial, nomeadamente, na Av.ª Francisco Fino, a qual se encontrava 
num estado vergonhoso. Quem lá estava instalado era, infelizmente, brindado 
com nuvens de poeira, que criavam enormes problemas aos empresários do 
local. Mais uma vez disse que todos os recursos financeiros existentes 
deveriam ser empregues em coisas essenciais à população. -------------------------  
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No uso da palavra, Rui Simplício disse que, há dois anos, o projeto em causa 
tinha sido abandonado e por unanimidade. Supostamente, o conselho de 
administração da fundação Robinson teve conhecimento daquela deliberação. 
Deduziu, pois, que alguém entendeu avançar mais tarde com o projeto, tendo a 
comparticipação do mesmo em vista. O projeto em si, além dos 50.000 € que 
tinha para o ano em curso, contaria com mais 120.000 € de verba inscrita em 
orçamento para o próximo ano. No entanto, comparando com as verbas 
destinadas para as freguesias, tal facto era chocante, uma vez que aquele 
projeto poderia ter sido refeito, de modo a ficar, significativamente, mais barato. 
Perante tal, disse não poder aceitar, dada a situação financeira da Câmara, 
que aquelas opções não sejam medidas devidamente. Embora existam verbas 
comunitárias para o efeito, convinha relembrar que as mesmas têm uma 
comparticipação municipal. Portanto, a continuar assim, a Câmara Municipal de 
Portalegre arriscava-se a fazer parte das cerca de trinta e tal Câmaras que, 
mais cedo ou mais tarde, teriam de pedir falência. Em conclusão, não podia 
aceitar, de maneira nenhuma, aquela medida de gestão, a qual considerava 
extremamente gravosa para o município. ---------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, João Cardoso questionou o executivo se havia 
outra opção para aquele dinheiro, ou se a outra opção seria perder o apoio 
comunitário? Por outro lado, gostaria de saber quais as consequências para o 
espaço Robinson e para quem lá estava instalado, da não execução daquela 
infraestrutura. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara disse que as infraestruturas em causa 
eram estruturantes para aquele espaço e todos tinham de pensar se queriam, 
efetivamente, o espaço a funcionar, ou não. Adiantou que, sem aquelas 
infraestruturas, quem lá se encontrava atualmente, como era o caso da escola 
de hotelaria, não estava a trabalhar da forma mais condigna, quer em termos 
de saneamento básico e de arruamentos, quer em termos de eletricidade. Mais 
referiu que sem tais infraestruturas, qualquer equipamento que lá se estava 
não podia funcionar. Embora existissem outra alternativa, os técnicos 
disseram-lhe que, afinal, não seria tão mais barata. Qualquer alteração a um 
projeto também teria de ser paga, para além do facto da própria CCDR ter dito 
que iria abrir a candidatura para as referidas infraestruturas. Portanto, o que 
havia ali a decidir era se desejariam que o projeto avançasse, pois as 
infraestruturas eram necessárias para a cidade, indubitavelmente, e mesmo 
para existir a possibilidade de, mais tarde, se alojarem ali as associações 
previstas, tornando aquele num espaço para ser vivido. --------------------------------  
 
Usando da palavra, Luís Testa disse à Presidente da Câmara que não era o 
facto de quererem, ou não, aquele espaço para a cidade, aquilo que estavam 
ali a decidir. O que tinham de decidir era se achavam fundamental que fosse 
construída uma rua que custava, ao preço por quilómetro, o mesmo do que 
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uma autoestrada. Aquele projeto foi feito numa altura em que nem o Município, 
nem a fundação Robinson detinham o domínio do edifício fronteiriço do espaço 
em causa. Naturalmente, na altura dos milhões, enquadrava-se como 
fundamental abrir lá uma saída traseira. Mais disse que o importante era ali 
decidirem se continuavam a endividar-se, desenfreadamente, para irem até ao 
último centavo de todos os fundos comunitários, como se não houvesse 
amanhã. Posto aquilo, estavam perante duas opções: ou se endividavam para 
fazer valer os anéis e os dedos de alguém; ou então, faziam uma melhor 
gestão, mais rigorosa, que permitisse às Freguesias e às coletividades 
continuarem a satisfazer as populações. Portalegre estava como estava, por 
satisfação de alguns egos pessoais. ---------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Jorge Isidro quis deixar registado que, obviamente, todos 
queriam aquela obra construída e em funcionamento. Contudo, era sabido que 
existiam outras prioridades. Se a obra ultrapassasse tais prioridades, corria-se 
o risco de ficar com uma obra emblemática, mas sem associações para serem 
lá colocadas, visto que as verbas inscritas para as mesmas, dificilmente 
chegavam para sobreviverem. A Câmara e o executivo devem preocupar-se 
com os cuidados básicos essenciais a todos e deixarem-se de obras 
megalómanas, até porque a situação financeira em que se encontra não dá 
para investimentos daqueles. -------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Diogo Júlio anunciou ali que a bancada da CDU se iria 
abster na votação daquele ponto, para que não houvesse desculpas para que, 
posteriormente, não pudesse ser continuado o projeto em que acreditavam. 
Disse inclusive que, se o projeto voltasse aos caminhos iniciais continuaria a 
ser vital para a cidade. Portanto, a abstenção era no sentido de que a Câmara 
pudesse dispor dos instrumentos necessários para dar continuidade àquilo que 
a CDU considerava um polo de importante desenvolvimento para Portalegre. – 
 
Usando da palavra, Luís Testa disse que gostaria de saber se aquele 
compromisso plurianual não se trataria também da contratação do empréstimo 
perante o BEI (banco europeu de investimento)? -----------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara disse que não. O assunto também tinha 
de ir a tribunal de contas. ------------------------------------------------------------------------  
 
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 9 votos contra e 5 abstenções, aprovar o Compromisso plurianual 
- Espaço Robinson – Infraestruturas exteriores – Fase A1. ----------------------------  
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 10 – Regulamento social do munícipe e cartão munic ipal do 
idoso/alteração;  

 - Deliberação de 20.06.2014 - 
 
Presente informação nº. 2094 do Serviço de Assuntos Sociais de 12 de junho 
de 2014  a propor o envio do Regulamento Social do Munícipe bem como do 
Cartão Municipal do Idoso à Assembleia Municipal para aprovação após findo o 
prazo de inquérito público. A Câmara Municipal tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, enviar os referidos regulamentos à Assembleia 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo perguntou se o cartão era alterado, 
devido á limitação das viagens anuais. Qual a limitação das mesmas? ------------  
 
A Presidente da Câmara informou que, antigamente, as pessoas tiravam um 
cartão social para o ano inteiro e algumas só raramente o utilizavam. Os 
serviços foram detetando que determinados utentes só o tiravam porque 
tinham direito ao mesmo. Contudo, por cada cartão, o município pagava por 
mês cerca de 29,00€. O que se optou por fazer foi dar às pessoas a 
possibilidade de terem 240 viagens gratuitas e quando as totalizassem, 
dirigiam-se ao município para obterem mais viagens. As mesmas distribuem-se 
por sete tranches e, sempre que exista necessidade, seria dado às pessoas a 
oportunidade de beneficiarem de mais viagens. A ideia é ter a certeza que os 
idosos aproveitam as viagens. -----------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse ao membro Cristóvão Crespo que, 
relativamente aquela complicação burocrática, introduzida com a alteração 
efetuada, redundava no seguinte: a Câmara pagava aos Serviços 
Municipalizados em função dos cartões que atribuía; e como se encontrava 
descapitalizada porque têm andado a construir ruas dispendiosas, decidiu 
colocar burocracias, não para deixar de apoiar as pessoas que precisavam das 
viagens, mas para não pagar aos SMAT, por todas as pessoas que requeriam 
o dito cartão. Portanto, as pessoas que os utilizavam viam-se obrigadas a ter 
de vir regularmente ao município para recarregar o número de viagens. 
Questionou se efetivamente a Câmara deixou mesmo de pagar por aqueles 
cartões aos SMAT. Não faziam os SMAT parte do perímetro orçamental do 
Município? Obviamente que o capital estatutário estava obrigado a completar 
todo o endividamento dos SMAT. No entanto, toda aquela engenharia 
contabilística permitia que a Câmara Municipal não se visse obrigada “à 
cabeça” a pagar aos serviços municipalizados, quer trimestralmente, quer 
semestralmente. Portanto, tal procedimento não contava, objetivamente, para o 
compromisso financeiro do município. Talvez contasse, no futuro, para quem 
viesse fechar a porta. -----------------------------------------------------------------------------   
 



 

                               ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 
 

 

33 

Ata n.º 8 – 30/06/2014 
 

No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que a intervenção do Luís Testa 
suscitou-lhe a questão sobre o custo do cartão. Quem era o beneficiário 
daquele custo? Disse ainda que tinha dúvidas acerca do modelo de 
declaração, relativamente às pessoas que não usavam o cartão. Quanto aos 
documentos apresentados, pelo que leu, entendia que o regulamento teria 
muitas incongruências na disposição dos artigos. ----------------------------------------   
 
No uso da palavra, Raúl Cordeiro disse que o regulamento em apreço era um 
verdadeiro hino à forma como as pessoas eram capazes de criar coisas que 
eram perfeitamente ilegíveis. Promoviam-se as questões de iliteracia, 
principalmente nas questões da saúde, mas duvidava que houvesse muitas 
pessoas, com mais de 65 anos, capazes de ler e/ou interpretar aquele 
regulamento. Disse também que gostaria de questionar as despesas com 
medicamentos dos idosos, ou melhor, o Governo anunciou as vantagens que 
adviriam para os idosos e agora o regulamento municipal vinha aumentar a 
comparticipação nas despesas com os mesmos. Na sua opinião, havia ali 
qualquer coisa que não estava a jogar bem. Disse ainda que gostaria de saber 
qual o impacto financeiro que aquela questão teria no orçamento da Câmara. E 
também tentar perceber qual era o fundo verdadeiro daquela alteração?  
No uso da palavra, a Presidente da Câmara disse que lamentava, mas o 
período de discussão pública do regulamento tinha terminado, pois já tinham 
passado os trinta dias, sem que alguém tivesse sugerido algo. Relativamente à 
questão dos medicamentos, afirmou estarem a dar cada vez mais apoio a um 
maior número de pessoas. A loja social, que abriu em 2009, tinha atualmente o 
triplo de pessoas a serem apoiadas. A partir daqueles factos, houve 
necessidade de aumentar o apoio em certas áreas, como era o caso da saúde. 
Quanto ao impacto, em termos orçamentais, dependia do número de pessoas 
que apresentavam os comprovativos para se poder pagar. Assim que tiver o 
estudo efetuado, viria àquela Assembleia para conhecimento de todos. 
Existiam ainda determinados custos não contabilizados mas que eram efetivos 
e dados às pessoas com carências económicas. Relativamente à questão 
colocada sobre o custo do cartão, informou que a autarquia pagava aos SMAT, 
por cada utente que, comprovadamente, tinha direito ao mesmo. -------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro disse que, quanto ao contributo que se poderia 
ter dado enquanto o regulamento esteve em discussão pública, a Presidente da 
Câmara também poderia ter enviado o mesmo aos elementos daquela 
Assembleia para que tal colaboração pudesse ter acontecido. -----------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que, para além da confirmação da 
Presidente de Câmara que aquilo constituía uma desorçamentação dos 
serviços municipalizados, gostaria que lhe dissesse se a autarquia tinha 
garantias de que o formulário de preenchimento por parte do médico e da 
informação clínica não seria atentatório de direitos, liberdades e garantias dos 
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cidadãos? Relembrou que o sigilo clínico obrigava a determinadas posições de 
reserva, nomeadamente, nos medicamentos prescritos, porque os próprios 
poderiam ser evidenciadores da portabilidade de doenças, que eram facto de 
exclusão social. Aquele formulário cumpria todos os requisitos? ---------------------  
 
A Presidente da Câmara salientou o facto de que tinha de se fiar naquilo que 
era o trabalho dos serviços técnicos. Sempre assim era feito, sendo que 
também as pessoas que trabalhavam na parte da ação social, também elas 
estavam sujeitas ao sigilo profissional. Contudo, ainda iria averiguar se estaria 
de acordo com a lei. As outras Câmaras também procediam de igual modo.--- 
   
No uso da palavra, Fernando Areias, relativamente à parte social do Município, 
disse que a questão ficou ali reduzida somente aos idosos. Entendia que o 
concelho está envelhecido, contudo, deveria ser dada mais atenção ao 
desemprego jovem e aos casais jovens que, atualmente, lutavam dia-a-dia 
para conseguirem sobreviver. Obviamente que a parte social direcionada aos 
mais idosos era importante, mas por experiência própria, ele e a sua esposa 
encontravam-se desempregados e sabiam, infelizmente, o que tal significava. 
Acrescentou que gostaria de ver refletido naquele regulamento social do 
munícipe outras medidas mais assertivas e direcionadas, como por exemplo a 
isenção, mesmo que fosse por um período de carência, de algumas taxas de 
resíduos sólido e de águas. Disse ainda que, enquanto membro do CLIP, 
estavam preocupados com aquela questão social no concelho e a mesma 
deveria ser mais abrangente de futuro, pois existiam mais dramas socias, entre 
os jovens, do que os que se pensavam existir. --------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 10 abstenções, aprovar o regulamento social do munícipe e 
cartão municipal do idoso. 
 
Declaração de voto – PS (Luís Testa) 
 
O Partido Socialista votou em consciência e, em consciência, pesando os 
pratos da balança, a favor da proteção social dos mais desfavorecidos, mas 
contra a desorçamentação dos Serviços Municipalizados e com muitas 
dúvidas, relativamente às exigências dos utentes do cartão social, na sua 
componente dos medicamentos, uma vez que existem dúvidas de que tais 
exigências violam princípios fundamentais do sigilo clínico que cada um tem só 
entre si e o seu médico. 
 
Declaração de voto –CDU (Diogo Júlio) 
 
Nós votámos favoravelmente este ponto, porque entendemos que, quando já 
não se tem nada, é fundamental que haja algum apoio. Mas, contudo, não 
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descuramos a firme convicção que temos que a situação que vivemos, em 
Portalegre e no país, tem por base políticas que têm sido desenvolvidas para, 
deliberadamente, nos colocar neste ponto. Portanto, apesar de votarmos esta 
proposta, continuamos a propor a todos os portalegrenses que o caminho é 
outro. O caminho é por fora do local onde estão, os responsáveis por toda esta 
situação. 
 
 
Aprovação em Minuta: 
 
O Presidente da Mesa chamou a atenção dos presentes para a necessidade de 
ser efetuada a votação à minuta da ata. Após votação dos membros, foi a 
mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
 
 
FALTAS: Não houve faltas a registar. -------------------------------------------------------   
 
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente da Mesa, encerrada a 
4.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, eram 02.20 h, do dia 01 de julho 
do ano de 2014 e da qual foi lavrada a presente ata, que será devidamente 
assinada, nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Declaração de Jorge Isidro apensada à ata 










