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 Acta n.º 09  

2.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Portalegre, realizada 
em 28 de Abril de 2008 

 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Abril, do ano dois mil e oito, nesta cidade de 
Portalegre e no Auditório do Centro de Congressos, reuniu a Assembleia 
Municipal de Portalegre sob a presidência de António Jaime Correia Azedo e 
com a presença dos Membros da Assembleia: Cristóvão da Conceição Ventura 
Crespo, Carlos Alberto Vintém (em substituição de Edmundo Emílio Mão de 
Ferro Martinho, nos termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na sua actual redacção), João Carlos Vintém Laranjo, António José 
Ribeiro Freire, João Filipe Gonçalves Jesus, Adriano da Graça Mourato 
Capote, Maria Margarida C. Botelho Miranda, Luís David Moreira Testa (em 
substituição de Maria Dulce Meira Bento Carrapiço, nos termos do artigo 78.º, 
do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção), Maria 
Alexandra Marques Gueifão Carrilho Barata, Luís Ribeirinho (em substituição 
de Maria Luísa G. Moreira, nos termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção), Albano António de Sousa 
Varela e Silva, Marco Sales Cardoso, Florimundo Ceia Boneco Grilo, Diogo 
Júlio Cleto Serra, José Manuel Pinheiro Barradas, José Manuel Pinto Leite, 
João Florêncio Mimoso Duarte (em substituição de Pedro Miguel Ricardo 
Marques, nos termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na sua actual redacção), Paula Maria Carmona Ferro Tomaz, 
Manuel Jesus Nicolau Marques, Alfredo Ventura Nunes, Henrique Manuel 
Esteves Santinho, António Manuel Lameira Dias, Valentim Manuel Mourato 
Nunes, Ricardo Jorge Lourenço Reia, António Joaquim Tavares Oliveira, 
Manuel da Conceição Beirão Vilela e João Hermínio Henriques Janeiro.---------  
 
 
Iniciada a sessão, o Partido Socialista apresentou a Moção abaixo 
discriminada; 
 

MOÇÃO 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Abril de 2008, o Partido Socialista congratula-
se pelos 34 Anos de Liberdade, pelos direitos e garantias adquiridos, pelos 
deveres repartidos, pela igualdade de oportunidades, pelo progresso 
económico do povo português. 
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Dia 1 de Maio, Dia dos Trabalhadores, vive-se mais um dia de comemorações, 
mas sobretudo de homenagem àquilo que todos já construímos e seremos 
capazes de construir. 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com uma abstenção, aprovar a Moção apresentada. ------------------------ 
No uso da palavra, Carlos Vintém solicitou que a publicitação da Moção 
anterior fosse feita em nome da Assembleia Municipal de Portalegre e não em 
nome do Partido Socialista, como é costume naquelas circunstâncias. -----------  
 
 
PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
=============================== 
 
12 – INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE NO TRIURBIR, AEIE 
– TRIÂNGULO URBANO IBÉRICO RAIANO; 
Deliberação de 2008-04-14 
 
No uso da palavra, Adriano Capote, solicitou ao Executivo Camarário um 
esclarecimento sobre quais as vantagens na integração em causa. ---------------  
No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, disse que Portalegre 
tem uma parceria com castelo de Vide e Marvão, aquilo a que chamam uma 
associação específica, fazendo parte da Associação Nacional de Municípios, a 
nível do Distrito. Têm outro tipo de Associações, com candidaturas específicas 
para determinado tipo de fundos, sempre numa perspectiva e num incremento 
de relacionamento com os parceiros de Cáceres e Placencia. Em Cáceres já 
têm processos em marchas, no âmbito do INTERREG e que, actualmente, 
dado que eles já tinham relacionamento com Castelo Branco, entenderam 
propor-lhes fazer parte daquele agrupamento, através do qual irá possibilitar 
diversas candidaturas no âmbito transfronteiriço e de outras trocas susceptíveis 
de poderem vir a acontecer. -------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com um voto contra, aprovar a adesão apresentada, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 14 de Abril de 2008. ------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Adriano Capote informou que o seu voto contra 
teria a ver, única e exclusivamente, com a falta de esclarecimento das 
condições e contrapartidas sobre aquela adesão. ---------------------------------------  
 
13 – AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE CORTICEIRA 
ROBINSON, PELO VALOR DE 50.000,00€, BEM COMO DO EDIFÍCIO SITO 
NA RUA DO PINHEIRO, N.º 1, PELO VALOR DE 19.438,23€; 
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DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a decisão tomada pelo Executivo Camarário, em reunião 
de dia 14 de Abril de 2008-05-08. ------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes de que a 
Comissão criada na última reunião daquela Assembleia, sobre o problema do 
desenvolvimento no Concelho, havia sido extinta e tendo, para tal, elaborado 
um documento justificativo o qual foi entregue a todos os interessados. ---------  

Solicitando o uso da palavra, Albano Varela e Silva, disse que, ao ter sido 
extinta a Comissão em questão, entendeu importante reforçar que todas as 
forças políticas tenham chegado a um consenso, fruto de uma discussão 
salutar e sensata. No entanto, será evidente que, dos contactos que irão existir, 
poderá alguma entidade perguntar pormenores sobre aquelas questões que 
estão um bocadinho vagas e, nessa altura, a Comissão terá de trabalhar, no 
sentido de produzir um pouco mais. Portanto, dizer que aquela Comissão se 
extinguiu não significa que a Assembleia parou o seu trabalho. ---------------------  

No uso da palavra, Adriano Capote disse que no site da Câmara Municipal de 
Portalegre estava a minuta de um Protocolo de Parceria Local, entre o 
Município, a Fundação Robinson, a Associação ICTVR, o Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana, a Sociedade Musical Euterpe, o Grupo 
Folclórico e Cultural da Boavista, a Escola de Artes do Norte Alentejano, a 
Associação Juvenil Verdade, a Associação Comercial de Portalegre e a 
Sociedade Robinson Indústria, S.A., para desenvolvimento de acções no 
âmbito do espaço Robinson e de um programa de recuperação e reabilitação 
das ruas de comércio. A questão que colocou foi porque razão não estavam 
incluídas as Associações que, há cerca de três anos atrás, protocolaram e 
acordaram com a Câmara serem também instaladas no Espaço Robinson, 
como por exemplo, o Grupo de Cantares “O Semeador”, os Bombeiros 
Voluntários de Portalegre, etc. Em segundo lugar, perguntou se, conforme 
depreendia daquele articulado, que desconheciam na Assembleia, se a 
essência do Protocolo teria a ver com o Espaço Robinson ou com o Programa 
de Requalificação das Ruas, o que correspondia, grosso modo, ao 
PROHABITA? -------------------------------------------------------------------------------------  

No uso da palavra, António Biscainho informou que o referido Protocolo foi 
estabelecido no âmbito de uma candidatura à regeneração urbana designada 
POLIS XXI. As acções efectivadas tiveram em conta as necessidades 
prementes, no que respeitava ao espaço Robinson, às possibilidades de 
recuperação de edifícios para alojar as associações mencionadas, os acessos 
ao espaço e o complemento que aquele espaço, que não estando desligado da 
cidade, precisa de ter relativamente à parte histórica, à Rua Direita e 
respectivos Largos. A candidatura tem um montante limite, não podendo ir 
além de dez milhões de euros e, portanto, avançou-se com a apresentação e 
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entrega da proposta na CCDR, com vista a uma eventual decisão de 
aprovação no todo ou em parte, conforme venha a ser a análise da unidade de 
gestão respectiva. Por não estarem incluídas outras Associações não significa 
que, em próximas aberturas de processos de candidatura, não sejam 
consideradas ou noutras zonas da Fábrica ou noutros edifícios, com vista à 
localização das mesmas. Algumas terão de ser as primeiras. Tudo dependerá 
do que venha a ser a decisão da CCDR. Mais acrescentou que o processo foi 
aberto à relativamente pouco tempo para montantes máximos de dez milhões 
de euros e o que está disponível para as quinze cidades que sejam passíveis 
de se candidatarem ao programa não ultrapassará, no geral, os doze milhões e 
meio de euros.-------------------------------------------------------------------------------------  

No uso da palavra, o presidente da Câmara Municipal disse querer voltar ao 
tema do Call Center que ali havia sido debatido na última reunião. 
Posteriormente foi feito um pedido, por parte do Executivo, de esclarecimento 
das condições. Já felicitou o Presidente da Câmara de Castelo Branco por ter 
conseguido que a atribuição do Call Center fosse por eles conquistada. Muitas 
das pessoas já têm o documento com a informação que foi prestada pelo 
Presidente do Instituto de Segurança Social. Na sua opinião torna-se 
perfeitamente claro que as regras e o critério utilizado foi o que se suspeitava e 
em que Portalegre não foi tida em conta, não por uma menos valia processual, 
mas sim devido à política e ao conjunto de decisões que se sobrepuseram e 
que desvalorizaram a causa de Portalegre. Portanto, para que conste e fique 
registado, fizeram o que estava ao alcance, disponibilizaram o terreno com as 
instalações construídas, deixaram todas as perspectivas de se equipar as 
instalações para poderem ter acesso ao Call Center. Voltou a referir o assunto 
porque, na realidade, não se podem calar a uma decisão daquela natureza e 
tal como referiu, irá fazer questão de que aquela informação seja, devidamente, 
divulgada e difundida porque se consta que a Câmara não foi suficientemente 
expedita. Uma vez que não foi o que aconteceu na realidade, pois deslocou-se 
dezenas de vezes ao Instituto para aferir e fazer o ponto da situação. 
Portalegre, numas alturas está na cauda da tabela, em todas as circunstâncias, 
noutras, quando é preciso, deixa de estar na cauda para ter acesso à 
possibilidade de ter uma infra-estrutura daquela natureza, o que dependia do 
Governo. Quando se fala de Instituições e de entidades que são estranhas ao 
Governo, como é o caso das empresas, compreende-se, no entanto, em 
situações daquela natureza, deve-se fazer eco do que se passou.-----------------  

Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que, retomando o assunto 
do Contact Center, todos deveriam ter o documento com a resposta do Instituto 
de Segurança Social, o qual, em primeiro lugar, indica que Portalegre versus 
Castelo Branco, mas que, inicialmente, constava que existiam diversas 
candidaturas. No entanto, ao longo do documento não foi espelhada a 
situação. Foi dada uma resposta mas não um enquadramento de quais foram 
as regras e de como iria funcionar. Portanto, não foi feita qualquer referência a 
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nenhuma das outras cidades o que tornou lógico que a resposta pretendia 
justificar a decisão. Ao longo do documento em causa existem factores que não 
condizem com a grelha. Foram considerados valores de nível distrital, contudo, 
na última parte, os dados do INE indicavam que o índice do poder de compra 
per capita seria inferior ao de Portalegre mas, se verificarem as NUTS 
equivalentes processa-se ao contrário. A Beira Interior Sul tem, efectivamente, 
um PIB per Capita superior ao Distrito de Portalegre. A resposta dada deveria 
ter sido global, indicando como é que cada um dos candidatos ficou 
posicionado. Todas As outras questões, quer em termos de localização, quer 
de custo das instalações não foram especificadas, ou seja, o que cada um dos 
Municípios propôs e porque é que se diferenciaram. Duas candidaturas 
conseguiram fazer o pleno, nada as distinguiu. Considerou, pois, a resposta 
insuficiente, tendenciosa e lamentável. Existiam números relevantes que não 
foram considerados, como por exemplo, ao nível do equilíbrio regional, a 
consideração do Rendimento Social de Inserção e a percentagem do poder de 
compra, portanto, números que são claramente superiores em Castelo Branco, 
do que em relação a Portalegre e que, pura e simplesmente, não foram 
cuidados. Enquanto que o número de desempregados, em Castelo Branco, tem 
vindo, mensalmente, a baixar desde 2007, em Portalegre já assim não se 
verifica. Mais disse que os números podem ser moldados e dar para várias 
finalidades, mas os que estão descritos no documento não dão a realidade.----  

No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, na última reunião da 
Assembleia, bem como os restantes membros, havia ficado decepcionado e 
pasmado com o facto de não ter sido colocado o Call Center em Portalegre, no 
entanto, com a mesma deontologia que colocou na altura, também lhe pareceu 
ser de referir que não estando ali presente o seu colega, Dr. Edmundo 
Martinho, que se prontificou, enquanto Presidente do Instituto de Segurança 
Social, a dar os esclarecimentos necessários, deverá a Câmara Municipal de 
Portalegre ou a Assembleia Municipal refutar todos os argumentos que 
entender, solicitar outros esclarecimentos e assim se deverá construir a 
verdade. Será exagerado tentar retirar, daquela situação, quaisquer dividendos 
políticos.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitando o uso da palavra, António Oliveira disse que, realmente, o Dr. 
Edmundo disponibilizou-se, forneceu à Assembleia a informação que forneceu 
e uma vez que não se encontra presente ali será o local próprio para se discutir 
um assunto que foi levantado pela Assembleia e ao qual o Instituto de 
Segurança Social deu resposta. Mais disse que refutava o facto de a Instituição 
em causa ter colocado como critério de análise, para decidir uma situação 
daquele tipo, o número de desempregados no Distrito. Não se está a falar de 
um valor relativo nem de uma taxa, mas sim do número absoluto de 
desempregados. Por aquela via, o Distrito fica condenado a não ter nada 
porque somos o Distrito do País com menos população. Em 2001, os censos 
atribuíram 127000 habitantes, enquanto que Castelo Branco teve praticamente 
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o dobro. Um facto extraordinário seria se Castelo Branco tivesse menos 
desempregados com ensino superior do que Portalegre. Questionou como foi 
possível colocar aquele tipo de critério.-----------------------------------------------------  

No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que, efectivamente, foi feito 
o pedido de informação ao Dr. Edmundo Martinho, contudo não receberam 
qualquer resposta por parte do mesmo. A resposta foi para a Assembleia 
porque à Câmara não chegou. Informou, inclusive, que se disponibilizou para 
trocar impressões sobre o tema em questão e tal não foi aconteceu, no 
entanto, continua disponível. Portanto, teve as conversas com quem tinha de 
ter, em determinado momento. A determinada altura foram as mesmas 
quebradas, bem como as reuniões mas não por sua vontade ou falta de 
disponibilidade. Mais referiu que só voltou a ser recebido, após algum tempo 
sem respostas por parte da Instituição, quando, certo dia, se disponibilizou a 
ficar uma tarde inteira, para o efeito. Foi então que lhe foram dadas algumas 
perspectivas do que estava a acontecer e das movimentações que 
desconhecia. Relativamente ao debate daquele tema, das duas uma, ou 
andaram a brincar com Portalegre ou, o Dr. Edmundo Martinho, que estava no 
cerne da questão, foi completamente ultrapassado por alguém e ficou tudo 
virado do avesso. Na sua opinião, a decisão nem sequer foi tomada no sentido 
que, inicialmente, estaria previsto. Tentou, pois, perceber a última tomada de 
decisão e não quer responsabilizar ninguém, politicamente, por tal acto. 
Supostamente, outros intervenientes que cá se encontram, poderiam ter tido 
alguma responsabilidade naquele assunto. O que está em causa é que 
Portalegre foi preterida, naquela decisão, por uma situação que não tem a ver 
com os critérios ali enunciados. As afirmações proferidas são desconexas e 
sem sentido ou coerência. ---------------------------------------------------------------------  

Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que já todos teriam 
percebido que a referida decisão foi tida num nível bastante elevado e também 
gostaria de discuti-la noutro quadro. Pareceu-lhe existir, no quadro do interior 
do País alguma falta de solidariedade. Nalguns aspectos há falta de união e 
guerreiam-se entre si para conquistar “migalhas”. Lamenta que assim seja. 
Deverá ficar claro que Edmundo Martinho está, actualmente, em serviço oficial 
no México. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedindo o uso da palavra, Luís Testa disse compreender o nível de frustração 
do Presidente da Câmara que seria, certamente, idêntico ao seu. 
Inequivocamente, gostaria que tanto aquele investimento como outro qualquer 
viessem para Portalegre. Mais disse que se pretendeu dar, em forma de debate 
político, uma falsa sensação de que alguns dos Membros presentes teriam 
alguma coisa a ver com a matéria. O próprio garantiu, no que lhe dizia respeito, 
que assim não foi. A grande questão foi a que definiu o Dr. Edmundo Martinho, 
quando ali esteve presente, na última Assembleia Municipal ao dizer que não 
era o único e exclusivo titular do órgão de poder executivo do Instituto de 
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Solidariedade e Segurança Social, uma vez que preside sim, a um órgão 
colegial. Voltou a frisar ter a convicção de que, tanto ele como todos os 
presentes teriam o mesmo gosto que aquele investimento do Estado viesse 
para a cidade de Portalegre.-------------------------------------------------------------------  

Solicitando o uso da palavra, Pinto Leite salientou que, se existe quem 
dissesse que o Presidente da Câmara Municipal de Portalegre não teria feito 
todos os possíveis, tal seria um péssimo sinal. Vão ter de se interrogar porque 
é que assim sempre acontece em Portalegre, desde há vinte anos a esta parte. 
Na sua opinião, são demasiados os casos em que Portalegre foi prejudicado, 
relativamente, a Castelo Branco. Deverá existir reflexão sobre as causas 
prováveis e não apontar o dedo ou as culpas aos outros. Não se pode retirar a 
leitura de que a culpa está só na falta de investimento deste Governo e que se 
depende de terceiros, limitando a que se fique à espera. No entanto, entende 
que, nos últimos vinte anos, apesar de tudo, tem havido investimento público 
maciço no Distrito de Portalegre. Observando as estatísticas, o dinheiro que 
durante aquele período veio para Portalegre, desde a OID aos Quadros 
Comunitários, foi considerável. Em muitos casos, tem-se visto pouca 
solidariedade entre os próprios autarcas do Distrito, ou melhor, não tem havido 
uma estratégia válida. Torna-se imprudente fazer uma leitura de que se precisa 
de mais uma auto-estrada, mais isto e mais aquilo, etc, contudo não será só 
por aí a solução dos problemas. Mais acrescentou que se deverá mobilizar a 
sociedade portalegrense, com ajudas exteriores necessárias e, a nível distrital, 
os autarcas unirem-se de modo a criarem mais laços, porque só com 
investimento público e governamental não iremos a lado nenhum.-----------------  

No uso da palavra, João Laranjo disse que, relativamente ao Call Center, já 
todos perceberam que se esteve perante uma decisão política a qual deverá 
ser assumida por quem a tomou. Possivelmente nem teria sido o Instituto mas 
sim o Ministério da Segurança Social que a tomou. Para além de lhe ser difícil 
aceitar o facto de o Call Center não vir para cá, considerou inadmissível o 
documento que posteriormente lhe chegou às mãos. A decisão política 
expressada no mesmo é inexplicável. Os Portalegrenses deverão ficar a saber 
que, para a sua cidade e segundo os critérios da Segurança Social, têm menos 
desemprego do que Castelo Branco e um rendimento per capita superior. 
Obviamente que tal não corresponde à verdade. ----------------------------------------  

No uso da palavra, Diogo Júlio disse que o fundamental da questão em apreço 
seria galvanizar a sociedade e convencer os seus governantes para que se 
alterem as políticas. A seu ver e durante os últimos trinta anos todos os 
governos que passaram pelo poder tiveram as suas culpas. Será a partir de 
uma bandeira forte e de um conjunto de peso que deverão encontrar formas de 
garantir a necessária alteração de políticas, para posteriormente se ter em 
conta as questões do investimento público mal aproveitado no Concelho. 
Portalegre, enquanto capital de distrito, pode e deve servir de motor também 
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para os outros. Contudo, tem estado a ser penalizada por políticas que tendem 
a desarticular e a deixar de dar a possibilidade de ser o motor que consiga 
levá-la ao destino. Tem de se perceber o que aconteceu no passado para se 
perspectivar o futuro. O poder político terá de dar sinais claros de que o distrito 
e a cidade não são para encerrar. Sinais que vêm com o apontar de caminhos 
que levem os outros investidores a acreditarem que vale a pena investir cá. 
Mencionou ainda o facto de a Assembleia ter tomado uma decisão que envolve 
o 1.º de Maio e como não esteve presente não votou favoravelmente. Portanto 
propôs uma Moção específica que passou a ler: 
 
 
O 1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores volta a ser comemorado 
pelas trabalhadoras e trabalhadores de todo o mundo. 
 
Em Portugal a data será de novo assinalada pelo Movimento Sindical que 
garante iniciativas em todas as capitais de distrito. 
 
No que respeita ao Norte Alentejano as comemorações terão como palco a 
cidade de Portalegre e assumirão o retorno do 1º de Maio de reivindicação e 
luta. Nem poderia ser de outra maneira uma vez que os trabalhadores do 
nosso distrito estão a sofrer os impactos das políticas que colocam o Norte 
Alentejano, como uma região de futuro complicado. 
 
A Assembleia Municipal de Portalegre que tem vindo a constatar as 
dificuldades com que se debate uma significativa parte da população e a 
procurar intervir de forma a minimizar as situações difíceis que se colocam às 
famílias não quer deixar de assinalar, também, o Dia Internacional do 
Trabalhador e decide: 
 

� Saudar os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o mundo; 
 

� Reafirmar a sua solidariedade com os trabalhadores e trabalhadoras que 
vivem e trabalham no Norte Alentejano e, em particular, com os muitos 
que trabalham mas não recebem salário, com os que estão a ser 
atirados para o desemprego e com todos os que são vítimas das mais 
brutal precariedade. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, Jaime Azedo, informou todos os 
Membros presentes que iria colocar à discussão a Moção apresentada pela 
CDU. Referiu ainda que a mesma também seria, posteriormente, publicada. ---  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com uma abstenção, aprovar a Moção anterior. ------------------------------  
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No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal de Portalegre voltou a 
referir o quanto Portalegre ficará a dever ao Sr. Primeiro-Ministro e ao então 
Ministro António Costa a decisão de cá ser construída a Escola de Formação 
da Guarda Nacional Republicana. Disse ter ido agradecer, pessoalmente, ao 
Sr. Primeiro-Ministro, em nome da cidade e tem agrado em frisar tal facto. 
Quando se fala na captação de investimentos e dos que têm vindo a ser feitos, 
o que está em causa é que, na verdade, os Portalegrenses não são diferentes 
dos outros. Em termos das acessibilidades, o desenvolvimento que não chega 
a Portalegre, tem várias origens, possíveis e imaginárias. Contudo não crê que 
as pessoas de Portalegre sejam, substancialmente, diferentes de todas as 
outras, mesmo os autarcas ou os investidores. Na realidade, estão condenados 
a uma determinada situação que, conjugada com diversas situações, motiva 
todo aquele estado de coisas. O exemplo que deu foi que, quando esteve no 
Instituto de Estradas e se falava de acessibilidades, o Presidente daquele 
Instituto disse-lhe que a ligação de Torres Novas para Castelo Branco, com 
quatro faixas, não se justificava, tecnicamente, que se tivesse feito, contudo 
fez-se. Hoje aquela região pode agradecer ao Eng.º Guterres e também ao 
Eng.º Sócrates, então Ministro das obras públicas, que deram execução à obra 
e, actualmente, ficou visível o desenvolvimento que aquela estrutura imprimiu à 
região. Disse ainda que, posteriormente à informação contraditória que foi 
divulgada sobre as acessibilidades e à promessa que foi feita da ligação de 
Portalegre em auto-estrada, esteve com um representante do Instituto de 
Estradas que lhe falou sobre os indicadores de tráfego, os quais, teoricamente, 
não justificariam que se fizesse a auto-estrada desde a A23 até Portalegre. 
Perante tal informação contrapôs e questionou se aqueles mesmos indicadores 
de tráfego existiriam até Bragança, qual era a diferença? A resposta que lhe 
deram foi que depois seria para ligar até Espanha. Sempre defendeu a ligação 
a Elvas e existe um conjunto de histórias em torno daquele assunto bem como 
a questão do IC13 não ligar até à fronteira que o leva a crer que não são 
merecedores do trajecto em causa. A seu ver existe pois uma responsabilidade 
pública, relativamente a um conjunto de circunstâncias que condicionam todo o 
restante. Tem conhecimento de investidores que, ao analisarem as condições, 
referiram a dificuldade de acessibilidades a Portalegre. Nada foi feito, daquele 
ponto de vista, que tenha que ver com a realidade do Concelho. Não existiu 
coerência suficiente, relativamente às acessibilidades, para servir a capital do 
Distrito. Quando se defende que tem de ser cumprida, e se não for alguém terá 
de assumir a responsabilidade política de não ligar a A23 até Portalegre, a 
auto-estrada até Elvas será porque, na realidade, se for feita a plataforma 
logística e se lá parar o TGV, como é que depois se relacionam com a segunda 
cidade do Distrito através das vias que se tem desde Arronches até lá? No 
Jornal “O Expresso”, de há duas semanas atrás, vinham dois “risquinhos” no 
mapa, não se compreende a maneira como foram feitos e na sua opinião 
existiram segundas intenções na forma em que foram elaborados. Claramente 
que os Portalegrenses não tinham que estar divididos naquela situação. 
Qualquer um desejaria melhores acessos fosse para onde fosse. Porque é que 
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se vai imaginar um traçado completamente distinto do outro e porque não fazer 
uma via colada àquela que já existe? Como fizeram de Badajoz para Madrid. A 
descriminação positiva não pode ser aquela de as Câmaras prescindirem dos 
5% no IRS, porque tal situação é um logro completo. Mais informou que têm 
alguns investimentos em perspectiva que, apesar da adversidade, irão chegar 
a Portalegre. Espera, inclusive, que o investimento na área do turismo venha a 
ser uma realidade. Na última reunião de Câmara foi decidido mais um 
investimento que será interessante para o desenvolvimento de Portalegre. Têm 
de saber perspectivar contornos de desenvolvimento que não têm, 
obrigatoriamente, de ser aqueles que já conheciam. Como por exemplo, 
quando fechou a Fábrica de Lanifícios, a sua opinião foi que deveria ter 
fechado dez anos antes, de modo a que se tivesse conseguido gerir a situação 
dos credores, dos trabalhadores e, inclusive, dar um encaminhamento diferente 
à situação. O mesmo não disse a respeito da Robinson, porque o que a Fino’s 
fazia, correlacionada com o mercado internacional, não era comparável. A 
Robinson, por seu lado, é complementar a muitas outras actividades e continua 
a exportar 99% daquilo que produz. Actualmente existe o problema das 
tapeçarias e outros, provavelmente, se seguem. A questão que colocou foi: 
porque é que, quando fecha uma unidade fabril em Portalegre, há vozes que 
dizem que a responsabilidade é do presidente da Câmara? Por outro lado, 
quando tais fatalidades acontecem noutras localidades, a responsabilidade já 
não pertence aos respectivos autarcas. Na realidade, quando se fala em dar as 
mãos, no sentido de contribuir para a causa do desenvolvimento global, 
congratula-se de, imediatamente, se disponibilizar e dar o empurrão necessário 
para o lado que se deve empurrar. Mais referiu que existem hipocrisias que 
limitam determinados actos e tem conhecimento de gente que, em Lisboa, 
exige que não lhe sejam facultadas certas informações, para que não esteja 
suficientemente habilitado para tecer os devidos considerados. Portanto, por 
mais esforços que faça para ter boa vontade, começa, obrigatoriamente, a 
acautelar-se. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Pedindo o uso da palavra, Carlos Vintém disse que, ainda em relação ao 
documento em discussão, estão expressas algumas propostas que, 
pessoalmente, não as colocaria daquela forma e, possivelmente acrescentaria 
outras. No entanto, conhecendo as pessoas que fazem parte do grupo e da 
opinião do Dr. Albano Silva, sobre o seu funcionamento, não lhe será difícil 
juntar-se aos mesmos, no sentido de divulgar o documento. Considera, 
porventura, o dito documento incompleto porque, ao lê-lo com atenção, o 
mesmo contém aquilo que cada um deseja que alguém faça por ele, ou melhor, 
falta indicar o que cada um deverá fazer por si próprio. Como disse J.F. 
Kennedy:”Não perguntes o que é que a América pode fazer por ti, pergunta o 
que é que tu podes fazer pela América!”. No seu entender, a constituição 
daquele grupo de trabalho, seria capaz de acrescentar o que falta ao 
documento, porque, se assim fosse, teria uma mais-valia e iria acrescentar 
uma postura mais solidária e conducente à obtenção dos êxitos pretendidos. --  
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No uso da palavra, António Oliveira disse querer dirigir a sua intervenção ao 
Presidente da Assembleia. A Bancada do Partido Social Democrata apresentou 
na reunião da Assembleia, realizada no mês de Dezembro, um documento 
relacionado com o tratamento dos doentes hemodialisados e no qual, entre 
outros pontos, solicitava ao Conselho de Administração da Unidade Local de 
Saúde esclarecimentos sobre o andamento do concurso para o construção do 
futuro Centro de Hemodiálise em Portalegre. Na reunião da Assembleia 
Municipal, no passado mês de Fevereiro, voltaram a relembrar aquele ponto. 
Possivelmente o Conselho de Administração da Unidade Local terá outros 
assuntos de muito maior importância em mãos do que elaborar resposta aos 
requerimentos da Assembleia Municipal e, certamente, por distracção ainda 
não teve tempo de responder. Solicitou ao Presidente da Assembleia que 
actuasse, no sentido de obter resposta ao pedido em questão e, uma vez que a 
Moção associada foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------  
 
Em resposta ao que foi dito, o Presidente da Assembleia Municipal, Jaime 
Azedo, disse ter a informação que veio nos jornais e que foi entregue aos 
deputados dos vários Grupos Parlamentares que puseram a questão ao 
Governo, na Assembleia da República. Quanto à questão dirigida à Assembleia 
Municipal, já foram enviados dois ofícios, solicitando ao Presidente do 
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde o devido 
esclarecimento. Solicitou, inclusive, aos Serviços de Secretariado da 
Assembleia o envio de um terceiro documento, com aviso de recepção. Até à 
data ainda não foi obtida qualquer resposta. ---------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Carlos Laranjo disse que, na sequência de algumas 
intervenções que ali se fizeram, se existe alguém naquela Assembleia que não 
ache ser necessário para Portalegre um investimento de interesse nacional, 
com alguma pujança? Se não for o Governo a apostar neste Concelho com 
investimentos e não só com conversa, como é que será possível exigir-se aos 
privados que o façam? Quando o Estado dá um sinal de retirada desta zona, 
serão os privados que vão investir? Estão pois em causa tais aspectos e custa 
ouvir a realidade, no entanto, terá de ser o Estado a fazer os investimentos 
necessários nesta região. ----------------------------------------------------------------------  
 
 
ORDEM DO DIA: 
============== 
 
 – INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALÍNEA e), DO N.º 1 DO ART.º 
53.º, DO DECRETO-LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, NA SUA 
ACTUAL REDACÇÃO; 
 
Não foi feita qualquer intervenção por parte dos Membros presentes na sala. --  
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– ACTA N.º 08, RELATIVA À 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 
DE FEVEREIRO DE 2008; 
 
Presente a Acta referente à 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
Portalegre, realizada em 25 de Fevereiro último. ----------------------------------------  
 
Pedindo o uso da palavra, Carlos Vintém disse que, como não esteve presente 
na última reunião da Assembleia Municipal, desejaria colocar uma questão 
acerca da adesão da Câmara à NaturTejo. Pretendeu pois saber se, no debate 
daquele tema, foi clarificado o custo das quotas, relativamente à ligação do 
Município àquela empresa?--------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que foi feita, inclusive, uma 
revisão ao Orçamento a propósito daquele assunto.------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria e em minuta, com quatro abstenções, aprovar, a Acta acima 
mencionada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, a pedido do Presidente da Câmara 
Municipal de Portalegre, questionou os Membros presentes se alguém se 
importava de alterar a ordem de trabalhos e se discutisse primeiro o Relatório 
de Gestão e Prestação de Contas da Câmara bem como dos Serviços 
Municipalizados, por forma a libertar mais cedo o Revisor Oficial de Contas da 
reunião que também se encontrava na sala. ----------------------------------------------  
 
Não houve qualquer oposição quanto à alteração dos pontos da Ordem do dia.  
 
14 – RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTALEGRE REFERENTE AO ANO DE 2007; 
-Deliberação de 2008.04.14 – 
  
Solicitando o uso da palavra, António Chaparro disse querer prestar um 
esclarecimento aos Membros sobre o que estaria escrito na Acta da reunião 
Câmara Municipal, quando se discutiram aqueles dois assuntos e onde foi 
referido que o próprio se teria ausentado sem que os tivesse votado. 
Considerou a frase lacónica e criticou ter ficado a ideia de que se ausentou, 
daquela votação, sem qualquer razão. Referiu ter-se ausentado pelo facto de 
não ter tido oportunidade de analisar os documentos, uma vez que não lhe 
tinham sido entregues atempadamente. ---------------------------------------------------- 
 Novamente no uso da palavra, Albano Silva questionou se, face à importância 
e à complexidade de um relatório daquela natureza, não deveria haver, à priori, 
uma apresentação por parte do Executivo Camarário? Quanto ao relatório 
apresentado, considerou ser um documento complexo e que estava, 
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tecnicamente, bem elaborado. Relativamente aos números, sublinhou que 
alguns lhe haviam chamado a atenção. No que concerne ao balanço, a Câmara 
Municipal de Portalegre empobreceu 5 milhões de euros; as dívidas de médio a 
longo prazo passaram de 14 milhões para 16 milhões; as dívidas de curto 
prazo passaram de 18 milhões para 24,6 milhões; o passivo da autarquia 
passou de 61,4 para 92,1 milhões, portanto, aumentou 50%; o índice de 
solvabilidade, ou seja, a capacidade para cumprir os compromissos baixou, o 
que significa que o ano passado era positivo e o capital próprio era maior que o 
passivo, pelo contrário, em 2007 foi negativo, ou seja o capital próprio era 
inferior ao passivo. Na demonstração de resultados leu que as remunerações 
voltaram a subir e pareceu-lhe que não teria sido somente no correspondente 
aos rendimentos da função pública mas também quanto ao número de 
funcionários, uma vez que aumentou 13,5%, relativamente ao ano de 2006. 
Quanto aos fornecimentos e serviços externos, aumentaram dois milhões de 
euros de 5,1 para 7,1 milhões, o que significa um aumento de 40% e que no 
seu entender inclui os gastos com o funcionamento, as avenças e os serviços 
externos. Mencionou ainda que o resultado líquido do exercício foi, no final, 
negativo, apresentando 2,4 milhões de perda por parte da Câmara. Portanto, 
perante a leitura daqueles números, a gestão autárquica produziu mais custos 
do que proveitos. Em última análise, referiu que o quadro dos fluxos de caixa, 
no que concerne ao orçamento apresentado para 2007, leva a perceber que as 
receitas foram o dobro. O saldo do ano anterior foi reduzido para metade, ou 
seja, gastou-se tudo o que foi possível e ainda se gastou metade do que tinha 
ficado dos saldos do ano anterior. Em conclusão, disse que se baixou, 
efectivamente, o saldo do ano anterior, ficou-se a dever muito mais, conforme 
prova o aumento do passivo e que se reproduziu um prejuízo de gestão de 2,4 
milhões de euros. Considerou a situação complexa e, do seu ponto de vista, 
deverá tentar perceber-se onde estão os factores de maiores gastos e 
controlar-se a despesa. Por último, questionou o Presidente da Câmara sobre a 
informação do relatório de contas apresentado, no qual invoca quatro questões 
e a terceira não estava perceptível, na medida em que o valor apresentado das 
despesas realizadas era de 26.149,77 € e o das receitas cobradas, nos fluxos 
de caixa, era inferior ao que estava indicado. Portanto, ao contrário do referido 
na informação, retira a conclusão de que o fluxo de caixa é negativo. ------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse não estar preocupado com a 
situação em que a Câmara Municipal de Portalegre se encontra, do ponto de 
vista funcional. Todo aquele conjunto de dívidas resultou de uma série de 
investimentos feitos e obras que foram concretizadas ao longo de um 
determinado período de tempo. Questionou os presentes, uma vez mais, se 
existia alguma obra que não deveria ter sido feita? Nenhuma obra foi 
comparticipada a 100%. Todas foram executadas e, no entanto, na maioria das 
vezes não se cumprem os indicadores. No caso das escolas, foi feito um 
investimento volumoso, prometeram à Câmara 65% de comparticipação e nem 
chegou aos 30%. Colocou no ar a pergunta se o mais importante seria terem 
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uma dívida inerente à maioria das escolas, como se constata, de uma ponta à 
outra do Concelho, e com a dívida subjacente e proporcional à situação ou 
terem as escolas com as condições actuais, ao invés do que existia? O 
exemplo das escolas é extrapolável para todas as outras situações. O volume 
de investimentos que foi feito ao longo dos anos motivou, necessariamente, um 
crescimento no endividamento da Câmara Municipal de Portalegre. No entanto, 
considera que a situação está longe de se tornar desequilibrada e/ou 
descontrolada. Mais informou que os encargos decorrentes dos juros são 
4,56%, das amortizações 2,94%, o que totaliza 7,49% valor resultante da dívida 
acumulada da Câmara Municipal de Portalegre ao longo de 2007. Numa 
opinião geral, o ideal seria ter-se feito tudo aquilo que se fez e não existir 
qualquer dívida. Questionou os Membros sobre qual a situação preferível para 
Portalegre? Se deveria ter o serviço e dívida que tem, com todos os 
investimentos que foram feitos ou, por outro lado, continuar com os 
investimentos por fazer, com uma situação financeira esplendorosa mas com 
as carências por suprimir? ---------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, João de Jesus disse não ter compreendido 
algumas questões. A primeira foi quando se disse que a Câmara estaria mais 
pobre, porque tinha diminuído os seus fundos próprios de base bem como os 
complementares. No seu entender não está porque, conforme se verifica no 
documento, a pobreza ou a riqueza de uma organização afere-se pela 
dimensão do seu balanço, que naquele caso patente e no seu activo líquido 
passa de 146 para 173 milhões de euros. Existe sim, no contexto dos 
investimentos, formas distintas de serem financiados, que podem ser com 
capitais próprios ou com dívida. Dentro da dívida podem ser financiados com 
dívida de curto prazo ou de médio e longo prazo. O que não compreendeu foi o 
porquê de se falar num rácio de solvabilidade negativa. Um rácio tem um 
numerador que é o capital próprio e um denominador que é o passivo. Portanto 
se o numerador era de 80 milhões de euros e o denominador de 92 milhões, 
nenhum deles seria negativo o que na sua lógica daria uma percentagem de 
93% e não uma solvabilidade negativa, conforme foi referido. Quanto à 
autonomia financeira, a qual deu 46% e não foi comentada, disse ser bastante 
relevante pois mede a capacidade da Câmara cobrir o seu balanço com os 
seus fundos próprios. Relativamente ao que foi dito sobre os gastos com 
pessoal e que as despesas de funcionamento teriam aumentado, disse que 
seria conveniente referir que o total da despesa corrente aumentou 3,79%, em 
linha com a taxa de inflação e, no mesmo cômputo, a própria receita corrente 
aumentou 9%, ou seja, se tiverem em conta os aumentos dos combustíveis, da 
energia, do mercado da dívida, etc. o aumento de 3,49%, pareceu-lhe que foi, 
do ponto de vista da contenção e do rigor que deverá presidir àquelas 
questões, uma política prudente e, obviamente, executada em linha com o 
orçamento. Mais disse que, o nível de execução do orçamento era de 48,7%, o 
que, a nível global da taxa de execução da despesa, o maior dos últimos três 
anos e consideravelmente superior ao que estiveram habituados noutros 
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tempos. Inclusive, a própria política de investimentos sofreu um abrandamento 
no ano transacto e, no entanto, passou os dez milhões de euros de despesa de 
capital, muito acima do que vinha sendo hábito em tempos já recuados. 
Relativamente ao endividamento bancário foi, mais uma vez, frisado como 
estando a ser posta em causa a viabilidade financeira da Câmara Municipal, a 
capacidade de solvabilidade e de resolução de compromissos, de “beliscar” a 
integridade do seu balanço, de “canibalizar” o seu activo, mas, ainda assim, a 
Câmara Municipal de Portalegre tem, à luz da Lei das Finanças Locais, uma 
capacidade de financiamento vinte e três pontos percentuais abaixo do limite 
do seu plafond legal de ficar esgotado. Por conseguinte, não crê que os 
Portalegrenses tenham grandes razões para alarmismo, em relação ao que foi 
o ano de desempenho, do ponto de vista económico e financeiro, da prestação 
de contas da Câmara Municipal de Portalegre.-------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Adriano Capote disse que receber, somente 
cinco dias antes da reunião daquela Assembleia, documentos com cerca de 
trezentas páginas, não seria propriamente a melhor forma para dignificar e 
permitir uma análise de todos os pontos em debate. Portanto, não discutia a 
questão técnica do Relatório de Gestão. Naturalmente os números relatariam o 
que, de facto, se passou. De uma apreciação simples e pragmática, o facto é 
que, naquele ano e não nos anos anteriores, o resultado líquido do exercício foi 
negativo em dois milhões de euros. Os empréstimos subiram cerca de dois 
milhões; as dívidas a terceiros, a curto prazo, aumentaram 36%; as do 
imobilizado 47% e embora a taxa de execução tenha sido de 48,7%, os 
indicadores de eficácia baixaram todos. Se foi verdade que 48,7% foi o melhor 
dos últimos três anos, também foi verdade o facto de ter sido inferior ao de 
2002. A questão política que colocou foi: como é que uma Câmara que 
aumenta as dívidas a terceiros e que aumenta o empréstimo só fica em 48% de 
execução do orçamento, especialmente no que respeita à despesa? Como é 
que acaba por avisar os presentes que ainda tem dois milhões, seiscentos e 
vinte e nove mil euros para pedir de empréstimos? A CDU votou contra porque 
alertou, por mais do que uma vez, que o empréstimo poderia dar origem a 
desajustes internos. Tem conhecimento de que, funcionários internos do 
Município estão sem receber dinheiro, para despesas correntes. -------------------  
 
No uso da palavra, Pinto Leite disse haver muitas maneiras de ler os números 
e, uma vez que não é economista, tem dificuldade de contrapor aquela 
linguagem mais técnica. Depois do que ouviu, dos anteriores Membros 
presentes na reunião, disse estar preocupado, porque tem vindo a analisar 
aquelas questões há vários anos e a sua percepção foi de que em 2005 foi ano 
de grandes investimentos. Na altura o orçamento era enorme, a despesa 
igualmente mas, quando em 2006 se discutiu o orçamento disse que em 2005 
não se preocupou porque ainda havia obra por realizar, portanto, se não 
existisse receita, não se fariam despesas e, normalmente, existiria equilíbrio. 
Posteriormente, foram fazendo despesas à medida que se garantiam receitas e 
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as coisas equilibraram-se, como normalmente nos orçamentos empolados. Por 
outro lado, no Relatório e Contas em causa, houve um desequilíbrio. No 
entanto, o que foi dito foi que iria existir dinheiro suficiente para fazer as obras. 
A Assembleia Municipal acreditou e votou de acordo. Aconteceu que, ao terem 
discutido a dívida que passou de 2005 para 2006, o orçamento teria de ser de 
grande execução, por já existirem dívidas para pagar. As dívidas continuaram 
por pagar. Para o orçamento de 2007 passaram, novamente, as obras feitas 
em 2005 que não foram pagas, nem em 2005 nem em 2006. Portanto, o que 
constatou foi que, não foram ainda pagas em 2007 e passam para 2008. Mais 
referiu que, ao se falar na taxa de execução de 48%, seria excelente se fosse 
há uns anos atrás e se falassem de um plano que tivesse investimento a fazer 
mas com investimento já feito, ou seja, para pagar a despesa já feita. Portanto, 
fazendo um exercício simples, significará que 50% de execução entre 
investimentos novos e investimentos menos novos, se foram somente pagos 
metade dos novos também só foram pagos metade dos velhos e, 
provavelmente, as dívidas que vêem de 2005, 2006 e 2007, só estão pagas 
25%. Referiu ainda que, passaram de 2006 para 2007, com dívidas que não 
tiveram cabimento e que estão a ser devidas a fornecedores e empreiteiros, o 
que considerou grave pois quando não se paga, os credores “têm-nos na mão”. 
A dívida de curto prazo, no fim de 2006, era de 18 milhões de euros e em 2007 
de 24,6 milhões de euros, ou melhor, aparentemente, não se pagaram dívidas 
de obras interiores e acrescentaram mais uma de 6,5 milhões, a curto prazo e 
2 milhões nas de longo prazo. Como disse o Presidente da Câmara “estava a 
contar com determinadas comparticipações que depois não vieram”, o que não 
o surpreendeu pois já tinha avisado que as mesmas não viriam, porque os 
orçamentos estavam com verbas que não eram exequíveis. Evidentemente, 
existe sempre uma margem de erro, mas já tinha previsto de que o risco estaria 
a ser alto demais. Estava à vista, infelizmente. No exemplo já referido das 
escolas, que só beneficiaram de 30% e em que contavam com 60%, soube-se 
à partida e foi chamada a atenção que aqueles projectos só iriam ser 
financiados a 30% e com pequenas alterações a comparticipação poderia ser 
muito maior. Disse ainda que houve opções políticas de fazer investimentos 
para os quais não havia cobertura e que levou a que se tenha uma situação em 
que a Câmara Municipal de Portalegre deveria ter alguma estabilidade, como 
Câmara do interior que é. Fala-se muitas vezes de Elvas e Castelo Branco, 
pois são Câmaras que, de uma maneira geral, têm situações financeiras 
sólidas, que lhes permite acudir a qualquer eventualidade, como por exemplo, 
quando aparece um bom negócio. Dado que Portalegre não conseguiu 
manobrar os acontecimentos de igual modo, há que, futuramente, racionalizar 
os investimentos, fazê-los mais baratos e à medida das necessidades. Em jeito 
de conclusão, a situação do Relatório e Contas arrasta-se há três anos 
seguidos e isso sim era preocupante.-------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara comentou as questões anteriores 
dizendo que, possivelmente, no entender do eng.º Pinto Leite, racionalizar deve 
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significar não fazer. Pelo contrário, racionalizar será fazer com o dinheiro que 
se tem, aquilo que se tornou necessário fazer, o mais possível. Optar por fazer 
retoques nas escolas ou optar por se ter feito o que a Câmara fez e contrair a 
dívida correspondente, opta pela segunda via. Quer se queira, ou não, no seu 
ponto de vista não há hipótese de regular para um determinado patamar de 
satisfação das necessidades da população se não se fizerem exigências em 
esquemas daquela natureza. Na realidade, têm estado a fazer face, numa 
conjuntura de crise, a um conjunto de necessidades por satisfazer que 
herdaram e vêem-se comprimidos a encarar tais necessidades mesmo com a 
contracção financeira existente e dificuldades acrescidas. Colocou a questão 
sobre o que é que seria preferível para todos: terem a situação actual que, 
segundo as indicações que possui de todos os técnicos responsáveis, está 
controlada ou ter-se, conforme estava, numa fase em que existia um 
empréstimo de 3 milhões de euros, contraído durante três anos e meio, à 
espera de poder ser aplicado para poderem fazer investimentos que não 
apareciam? Mais referiu que nem sequer está convencido de que será 
justificável a preocupação de alguns relativamente ao serviço da dívida, porque 
não irão ser outros chamados para efectuar o pagamento da mesma. -----------  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva disse ao Presidente da 
Câmara que, evidentemente, não era fácil fazer a leitura daqueles números e 
os números que avançou não são possíveis de desmentir. O problema de 
fundo era que se sente a Câmara a endividar-se e embora haja obra feita 
chamou atenção ao facto de existirem Câmaras também com obras feitas mas 
sem dívida. Certamente terão outra gestão, com menos despesas, menos 
funcionários, menos recibos verdes, etc. Declarou ter vindo a observar um 
aumento gradual dos funcionários técnicos da edilidade e concluiu que fosse 
para, finalmente, se reduzir a necessidade de ir ao exterior requisitar serviços. 
Por vezes deve-se ter cuidado quando não temos o que se pretende. No seu 
caso e na sua própria instituição disse ter reduzido as despesas, porque caso 
contrário não aguentariam sem ter de despedir alguém. Mais referiu que, 
pessoalmente se revê no exemplo de Elvas ao ver tanto equipamento cultural e 
tanto trabalho feito e não terem um orçamento endividado. Não se deveria 
“atacar” outras Câmaras por terem tido acesso a fundos que outros não 
tiveram. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pedindo o uso da palavra, José Barradas disse existir uma ali questão 
essencial que não deveria ser discutida daquela maneira. Actualmente as 
relações com Elvas são boas e o seu Presidente tem-se mantido ao longo dos 
governos, no entanto, quando entrou, em 1994, existiam algumas dívidas mas 
que comparativamente a 2002, altura em que tomou posse o Presidente da 
Câmara Municipal de Portalegre, estava completamente alterado o 
financiamento das autarquias locais. Convém que haja honestidade ao analisar 
os factos. Na sua opinião, existe uma filosofia que o Presidente da Câmara 
Municipal de Portalegre tem, em termos de gestão camarária, que é diferente 
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da do Partido Socialista, mas que, democraticamente, se soube fazer uma 
distinção entre ambas. A discussão política acertada deverá respeitar as 
posições do PS, que não podem ser coincidentes com as do PSD, porque a 
política é feita de divergências. Relativamente ao que foi dito pelo Dr. Albano, 
referiu que o mesmo foi longe demais ao afirmar que o Presidente da Câmara 
Municipal de Portalegre tinha posto em causa a Câmara de Elvas. No seu 
ponto de vista não poderá ser feita tal comparação entre aquelas duas 
Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, João de Jesus, parafraseando o que tinha sido proferido 
pelo Presidente da Câmara, de que “…se deveria fazer o máximo possível, 
com o dinheiro que se tem”, referiu que o dinheiro que se tem poderá ser 
alavancado, feito com capitais próprios ou com capitais alheios. Para se fazer 
com capitais alheios seriam necessárias garantias, que do ponto de vista 
financeiro permitissem resolver os compromissos. Portanto, a alavancagem e a 
rentabilização dos investimentos faz-se, obviamente, com o dinheiro que se 
tem, o que não significa que sejam só os capitais próprios. Em relação ao 
endividamento a curto prazo, disse que no balanço apresentado, na parte dos 
fornecedores/conta corrente e nos fornecedores/facturas em recepção e 
conferência, são duas rubricas cuja soma algébrica dá, em números redondos, 
qualquer coisa como 2.900.000 € e passou para 2.300.000 €, portando houve 
uma diminuição na casa dos 600.000 €. O que aumentou, significativamente, 
no passivo de curto prazo, foram os fornecedores de imobilizado referente às 
facturas em recepção e conferência, logo se são fornecedores de imobilizado 
não são de despesas correntes, mas sim de despesas de capital o que indica 
que serão fornecedores que garantem inputs, em termos de investimento e 
sendo autos que estão em conferência estarão cabimentados para liquidar 
quando existirem as verificações físicas. Inclusivamente, do lado dos proveitos 
diferidos, que passa de 29 para 50 milhões, são proveitos que foram 
encaixados e que estão cabimentados, do ponto de vista económico, mas que 
ainda não tinham tido a contrapartida do ponto de vista do inflow financeiro e, 
portanto estão em proveitos diferidos mas que são proveitos não são passivos. 
Mais disse que as Câmaras não são empresas e mesmo que as queiram 
encarar, de um ponto de vista empresarial, numa óptica de rentabilidade e 
robustez de uma conta de exploração, poderiam constatar que, para o dito 
resultado negativo, contribuíram cerca de 5 milhões de amortizações, as quais 
não representam reembolsos financeiros de dinheiro no exercício económico, 
representam sim, a integração e o abatimento do esforço de investimento e a 
locação, em termos de activos fixos, que aquele Executivo tinha garantido nos 
anos que passaram, em favor das gerações futuras, algo que, nos últimos 
mandatos, em que outros elementos estiveram sentados no poder, assim não 
aconteceu. Portanto, actualmente, os resultados são negativos mas do ponto 
de vista económico e não do ponto de vista financeiro. --------------------------------  
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No uso da palavra, Luís Testa congratulou-se de terem voltado a discutir a 
questão do Orçamento e Contas e disse concordar com a visão de que será 
preciso, obviamente, gastar recursos futuros em investimento presente. 
Concordou também com a afirmação de que com o investimento presente, 
ainda que com recursos futuros, sirva para catapultar. No entanto, não 
concorda com o facto de que a utilização de recursos futuros seja feita de 
forma exagerada, como se tem assistido no Concelho de Portalegre, 
inclusivamente com a colocação dos portalegrenses e da oposição à vontade, 
pelo Presidente da Câmara, quando refere que não serão eles a pagar a 
dívida. Perguntou, pois, se estaria o Presidente da Câmara a referir-se à 
expectativa de que a dívida contraída se iria pagar rapidamente ou se teria 
muito tempo para a liquidar? Mais disse que a política dá muita volta e, no seu 
entender, não considera normal que estejam a discutir contas e números 
justificando com o facto de a obra ser, ou não, necessária. Toda e qualquer 
obra será necessária, dependendo da circunstância. Propôs que se 
discutissem os investimentos presentes com os recursos que se têm e parte de 
pequenos recursos futuros que deverão ser colocados ao serviço de 
investimentos que sejam necessários. Referiu ainda que, do seu ponto de vista, 
existiram investimentos exagerados, como foi o caso do edifício onde se 
encontravam. Não considerou que fosse um mau investimento, mas sim 
sumptuoso, com luxo e desadequado à circunstância, porque Portalegre é uma 
cidade pobre, com recursos escassos e na qual existem necessidades mais 
prementes. Por último, disse que quando existiam derrapagens ou aumento 
após aumento do passivo da Câmara, como foi demonstrado pelo Dr. Albano 
nos números analisados, o que acontecia era que o investimento do recurso 
futuro não serviu unicamente para alavancar Portalegre. Pode, eventualmente, 
significar que no futuro a alavancagem seja tão forte que a catapulta provoque 
o “enterramento da bala” num sítio muito perto. ------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, Adriano Capote disse querer ressaltar, no meio de todos os 
números debatidos, um número lido politicamente, e dos poucos que teve 
proveitos, que era a rubrica da prestação de serviços, ou seja, aquela Câmara 
conseguiu por os contribuintes a pagar as coisas que se fazem. -------------------- 
 
Pedindo o uso da palavra, João Laranjo disse que, relativamente ao que foi dito 
sobre a política de investimento, deveria ser feita uma comparação entre um 
bom e um mau investimento. Quando se falou do edifício novo da Câmara, 
considerou-o um bom investimento, por outro lado, e relativamente ao estádio 
dos Assentos, entendeu que foi um mau investimento, porque foi aquela 
Câmara que teve de o pagar. No seu entender, são políticas, mas ninguém 
deveria tentar dar-lhes lições de investimentos. ------------------------------------------ 
  
No uso da palavra, Luís Testa disse não ter pretensões de dar lições a 
ninguém. No entanto, tem direito à sua opinião a qual não pode ser vetada. 
Uma vez que se falou no Estádio dos Assentos, aconselhou o Dr. João Laranjo 
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a falar com qualquer um dos técnicos de desporto da Câmara e questionar 
sobre o projecto inicial do referido Estádio, como foi alterado e a perspectiva de 
tal alteração. Mais referiu que aquela obra, conforme o projecto inicial, seria 
extremamente útil para Portalegre, inclusive, em termos de redimensionamento 
do campo do parque desportivo da cidade. Actualmente, depois de alterado, 
quem o alterou deveria de assumir a sua quota-parte porque aquilo que lá está 
parece um “elefante branco”. ------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, José Freire disse que, no seu entender, a política 
é importante quando, efectivamente, resolve os problemas às pessoas e 
quando for entendida no sentido de, nem sempre, se ser dono da razão. A 
razão será legítima se, fruto das decisões tomadas, o dia-a-dia das pessoas for 
melhor e der um salto em frente, para outro nível. Referiu ainda que, de há uns 
anos à data actual, o tipo de discussão pelo qual se enredou, naquela 
Assembleia, levou a que, mesmo sete anos depois continuam a falar do tempo 
em que outros lá estiveram e, entretanto, passa o tempo e continuam a 
afundar-se cada vez mais. Portalegre tem de inverter tal situação. Na questão 
do orçamento, comparativamente ao ano passado, a taxa de execução não foi 
de 42,3% mas sim 48%. Sabendo-se que o orçamento actual era mais baixo, 
seria natural que a taxa de execução aumentasse e esperava 12 pontos 
percentuais, o que não veio a verificar-se e foram somente 6%. Naturalmente, 
Portalegre pouco caminhará e o facto de se preocuparem apenas com grandes 
realizações. Na localidade de Caia, freguesia de Urra, existe um belo parque 
infantil e Portalegre, como capital de distrito, que deveria abanar o futuro e 
levar a bandeira para a frente, não possui um parque digno para as crianças. 
Mencionou que gosta das obras feitas no edifício onde se encontravam mas, 
no entanto, considerou que não seria o local mais indicado para as reuniões da 
Assembleia Municipal, uma vez que não lhe é possível ver os Vereadores 
todos juntos, já que o espaço físico não é o suficiente para os mesmos. O que 
se gastava em electricidade para ali estarem daria para comprar uma mesa 
maior onde coubessem todos. Actualmente vive-se das aparências. A taxa de 
desemprego que se verifica, deveria ser, paralelamente, competência da 
Câmara e pouco se tem feito para tentar jogar em tal patamar, como outras 
cidades o fizeram. Relembrou que já, há cerca de três meses, solicitou ao 
Executivo o número de firmas e de escrituras que foram feitas em relação à 
Zona Industrial, bem como as desistências ocorridas e continua sem resposta. 
Será que tal não interessa, nem tem importância? Olhando para uma lógica de 
que existem problemas que compete ao Estado resolver e que não são 
resolvidos da melhor forma, tem-se todo o direito de afirmar que a Lanifícios, 
com todos os problemas inerentes, deveria ter sido atacada de outro modo, à 
dez anos atrás. Na sua opinião, o Presidente da Câmara não soube segurar 
uma quantidade de casais que trabalhavam na referida fábrica e que ficaram 
no desemprego. Portalegre não cresce e nem se resolvem os problemas 
existentes se os seus responsáveis continuarem a actuar daquele modo. Por 
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último disse que, perante o orçamento apresentado, a culpa será sempre dos 
outros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
  
O Presidente da Câmara, em resposta aos comentários proferidos, disse que, 
quanto à visão do Prof. Freire, aceitaria a opinião se, noutras circunstâncias, 
alguém ali estivesse com a representatividade que ele estava, há muito que 
teria sido “reduzido a pó”. É um facto que têm tido ali, em todas as 
circunstâncias, abertura a todas as coisas, humildade para aceitar sugestões e 
opiniões, no entanto, a dialéctica que foi utilizada pelo último Membro que 
falou, disse-lhe que, embora tenha sempre o direito de se pronunciar, não 
concordou, minimamente, com a visão tida a respeito do desenvolvimento de 
Portalegre. Se a sua opinião fosse coincidente com a do Prof. Freire, 
Portalegre estaria a andar para trás. Não se deve pensar que somos os únicos 
possuidores de toda a razão.------------------------------------------------------------------   
 
Novamente no uso da palavra, José Freire disse que, uma vez mais, o “verniz 
estalou”, facilmente ao Presidente da Câmara. Efectivamente, não foi uma 
questão de frontalidade mas sim de grosseria. O que foi dito já havia sido 
pronunciado por alguém que não precisou do 25 de Abril para intervir 
socialmente. Disse-o com a mesma humildade que sempre tem, participando 
em todos os fóruns em que se vê envolvido e não escondeu nem tapou com 
um olho, para só ficar com o outro quando lhe convém. Entre si e o Presidente 
da Câmara Municipal de Portalegre admitiu existirem duas visões claras e 
diferentes para o Concelho. Contudo umas serão mais limitadas que outras. ---  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria e em minuta, com oito votos contra, aprovar o Relatório de Gestão e 
Prestação de Contas acima mencionado, conforme deliberação do Executivo 
tomada em reunião de 14 de Abril de 2008.-----------------------------------------------  
 
 
 15 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
REFERENTE AO ANO DE 2007; 
- Deliberação de 2008.04.14 – 
 
Presente o documento supra citado, o qual, não tendo sofrido qualquer 
intervenção, foi submetido à votação.-------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria e em minuta, com oito abstenções, aprovar a referida Prestação de 
Contas, conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 14 de Abril 
de 2008.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da Assembleia, Jaime Azedo, informou os presentes que se iria 
voltar à sequência normal dos pontos da ordem de trabalhos.-----------------------  
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16 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, EDIFICAÇÕES, TAXAS 
E COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS-ALTERAÇÃO; 
- Deliberação de 2008.03.03 –  
 
Presente informação n.º 24, datada de 2008.02.29, do D.U.O.M., referindo que 
a alteração ao RJEU, definida na Lei n.º 60/2007 de 04 de Setembro, entrou 
em vigor no dia 03 de Março de 2008, implicando a respectiva alteração ao 
RMUETCU. A Câmara tomou conhecimento e, conforme o previsto na alínea 
a), do n.º 7, do artº 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, conjugada com a al. a), do n.º 6, do referido artº, 
deliberou aprovar por maioria a referida alteração, de modo a que aos 
processos sujeitos a comunicação prévia sejam aplicadas as taxas actualmente 
definidas para os processos de “autorização”.--------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Pinto Leite pretendeu colocar uma questão quanto ao 
assunto em causa. Segundo teve conhecimento, houve uma alteração de uma 
Lei Nacional que implicou alterar o Regulamento Municipal. Aparentemente não 
houve tempo para efectuar as alterações necessárias àquele mesmo 
Regulamento e pegou-se apenas numa avulsa para fazer uma alteração 
pontual, deixando para depois as outras alterações. Qual a justificação para 
que não se tenham feito primeiro as alterações todas e porquê uma só?---------  
 
No uso da palavra, o Vereador Luís Calado informou que no anterior Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação existia um conceito de comunicação 
prévia que não implicava o pagamento de taxas. Actualmente o conceito de 
comunicação prévia permite construir seja uma moradia ou um prédio ou até 
mesmo obras de urbanização. Resultava que, tais obras, não iriam pagar 
qualquer tipo de taxa. Houve então urgência de repor a situação de pagamento 
de taxas ao município. Portanto, sem aquela alteração, provavelmente, iriam 
começar a construir sem pagar qualquer taxa. Referiu ainda que frequentou, 
juntamente com os juristas e os técnicos da Câmara, um curso subordinado ao 
tema, mas em que os próprios formadores não foram conclusivos. 
Futuramente, com a experiência adquirida em cada caso, terão um rascunho 
para propor a alteração na próxima reunião da Assembleia Municipal. ------------  
 
No uso da palavra, Carlos Vintém disse que, mais uma vez, o esclarecimento 
por parte do Vereador foi nada mais do que simpático. Apesar dos cursos e dos 
seminários, etc. a intervenção foi meramente pontual. --------------------------------  
 
O Presidente da Mesa, Jaime Azedo, aconselhou a resolução urgente do 
assunto em debate uma vez que existia uma “fuga” na medida em que a Lei 
poderia permitir que se pudessem fazer construções, de algum volume, fugindo 
às taxas municipais. -----------------------------------------------------------------------------  
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Novamente no uso da palavra, Pinto Leite disse que, segundo percebeu, 
antigamente, fazia-se uma comunicação prévia para obras simples e, 
posteriormente, eram licenciadas mediante o pagamento da taxa e que, 
actualmente deixou de ser daquela forma?------------------------------------------------  
 
O Vereador respondeu que a comunicação prévia se referia, única e 
exclusivamente às obras de naturezas simples, como no caso dos interiores 
das habitações e outras de escassa relevância urbanística. Para tal, bastava 
preencher um requerimento que seria entregue na Câmara antes de se iniciar a 
obra. Actualmente o conceito de comunicação prévia é totalmente diferente, 
pois refere-se às pessoas que queiram fazer a obra de qualquer volume ou 
importância, que desde que estejam inseridas no loteamento, bastará, para tal, 
comunicarem previamente. Na sua opinião, o legislador foi infeliz ao manter a 
designação de comunicação prévia. No regulamento municipal, anteriormente 
pagava-se uma entrada de cerca de 25€ e, portanto, houve a necessidade de 
ser alterado para que, qualquer empresário de construção civil não apresente 
um projecto para um bloco de apartamentos, com a comunicação prévia 
respectiva, e somente por aquele valor, construísse todo o bloco.------------------  
 
No uso da palavra, Pinto Leite disse que, pela leitura que fez e pela filosofia da 
Lei, desde que esteja tudo balizado, já não será preciso licença. Leva a crer 
que se não existe licença não existirá taxa. Referiu ainda que uma taxa não é 
um imposto e serve, pois, para pagar um serviço da Câmara. Aparentemente 
torna-se urgente alterar o corpo do dito Regulamento, devido a receitas que lhe 
parecem não serem legítimas. ----------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, o Vereador Luís Calado informou que, embora 
não exista licenciamento, tem lugar a emissão do alvará para a obra e, na 
altura, o que a Lei diz é que se tem de requerer a taxa. Portanto, se não existir 
rejeição da marcação prévia, o requerente poderá, ao fim de um certo prazo, 
requerer o pagamento da taxa à Câmara, de modo a que lhe seja transmitido o 
alvará para executar a respectiva obra. ----------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Adriano Capote disse que, perante o que foi dito sobre todo 
procedimento, queria saber se um loteamento aprovado, com todas as taxas a 
que a Câmara tem direito, alguém que dentro daquele mesmo loteamento 
queira construir, com a referida comunicação prévia, pode construir e pagar a 
taxa quando for levantar o alvará? Supostamente, o poder central terá legislado 
de forma a favorecer quem queira construir. O que já se tinha feito para as 
obras simples em que bastava a comunicação está agora a aplicar-se para 
quem venha a construir, onde já esteja legalizado e onde as taxas já foram 
pagas. A sua conclusão foi de que a Câmara, perante tal situação, não alinha 
naquele especial favor por parte do poder central e quer valer-se de mais uma 
receita. Solicitou que o corrigissem se estivesse errado. ------------------------------  
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No uso da palavra, O Presidente da Câmara disse ser inconcebível que uma 
empresa edifique imóveis com volumes significativos sem que para tal deixe de 
pagar, minimamente, as taxas que lhe são correspondentes. O que está no 
espírito da legislação, a seu ver, não será isentar mas sim facilitar os 
procedimentos. Há premência de fazer aquela única alteração porque senão 
beneficiar-se-ia, rapidamente, que fosse construir e ficava isento daquelas 
taxas sem que dali resultasse benefício para o consumidor final. Em Portalegre 
sempre se pagaram taxas baratas e estão concluídos estudos que o indicam. 
As casas em Portalegre, há uns tempos atrás, eram as mais caras de todas. A 
Câmara Municipal de Portalegre continua a ter de efectuar reforços a infra-
estruturas, correcções diversas, etc. porque, de facto, a política existente era 
assim. Contudo, a questão que quis colocar foi se tal correspondesse, naquela 
altura, a uma diminuição dos preços das casas, entendia-se e seria o caminho 
a seguir. Mas, o que realmente acontecia era que as casas eram mais caras cá 
do que em outro sítio. Actualmente, por força do aumento da oferta, o valor das 
habitações têm vindo a descer e a aproximar-se dos preços conhecidos 
noutros locais. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria e em minuta, com cinco abstenções, aprovar o Regulamento em causa, 
conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 03 de Março de 
2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17 – NATURTEJO – EMPRESA DE TURISMO, EIM – PAGAMENTO 
FASEADO RELATIVO À RESPECTIVA ADESÃO; 
- Deliberação de 2008.03.17- 
 
Presente acta da Reunião de Trabalho, datada de 2008.02.26, da Naturtejo, 
EIM, na qual ficou deliberado o pagamento em fases do Município de 
Portalegre, relativo à adesão à ANT (Associação de Municípios Natureza e 
Tejo e à Naturtejo). A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar, por 
unanimidade o pagamento, conforme o previsto na alínea d), do n.º 1, do artº 
53.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 
de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Pedindo o uso da palavra, Carlos Vintém, uma vez que não esteve presente na 
última reunião, solicitou esclarecimento sobre quais os benefícios, para o 
Concelho, que possam valer até 2010, 200.000,00€, numa Associação que tem 
a ver com a zona Ribeirinha do Tejo. Tem dificuldade em compreender a 
adesão e considera-a cara. --------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da Câmara, em resposta ao solicitado disse que na última 
Assembleia esteve presente uma equipa que explicou aquilo a que se propõem 
fazer, o funcionamento da firma e quais as vantagens. Para não prolongar 
demasiado aquele assunto, disponibilizou-se para, mais tarde, prestar uma 
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explicação plausível ao Dr. Vintém, quer do ponto de vista do interesse, quer 
dos custos inerentes. No entanto, frisou que a Naturtejo foi constituída por um 
conjunto de Câmaras e, mais tarde, outro conjunto, formado pelas Câmaras de 
Marvão, Portalegre, castelo de Vide, Gavião e Mação pediu a adesão e para 
entrarem sujeitaram-se às condições propostas. Não foram obrigados a tal, foi 
voluntariamente na convicção que dali advirão resultados directos ou 
indirectos, do ponto de vista do que a Naturtejo e a Geo.Park irão proporcionar 
à Região. O tempo dirá se o investimento será bom ou não. -------------------------  
 
18 – PROHABITA – ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE 
VISTORIAS SOLICITADAS PELO RESPECTIVO DEPARTAMENTO; 
- Deliberação de 2008.03.17 –  
 
Presente informação n.º 639, datada de 2007.12.05, da Divisão dos Assuntos 
Sociais, Educação, Desporto e Juventude, relativa ao pagamento de vistorias a 
efectuar às habitações que suscitam dúvidas quanto ao estado de 
conservação, onde se propõe que, sempre que seja o Departamento Dos 
Assuntos Sociais, Cultura, Educação, Desporto e Turismo a solicitar a 
realização de vistorias no âmbito, quer do PROHABITA, quer decorrentes de 
um pedido de habitação social, o Município não proceda à cobrança da taxa 
prevista para o efeito. A Câmara tomou conhecimento e, nos termos do 
previsto nas alíneas c), do n.º 4 e a) do n.º 7, ambas do artº 64.º, da Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
deliberou: -------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Considerar que não há lugar ao pagamento de taxas, nos casos de vistorias 
solicitadas ao DUOM por outros serviços da Câmara, que dela careçam para 
efeito de informação destinada a decisão superior, desde que a mesma resulte 
de necessidades internas dos próprios serviços municipais, no âmbito da sua 
actividade normal. -------------------------------------------------------------------------------  
O enquadramento do pedido de vistoria neste âmbito, carece de decisão 
superior, nos termos definidos na alínea d), do nº 2, abaixo indicado, precedida 
de informação dos serviços municipais requerentes do serviço. --------------------  
No caso específico do programa de recuperação urbana, de iniciativa 
Municipal, designado como PROHABITA, os pedidos de vistoria requeridos 
pelo DASCEDT ao DUOM enquadram-se neste critério e, portanto, nos que 
não dão lugar a pagamento de taxas, tendo em conta que o interessado é o 
próprio Município. --------------------------------------------------------------------------------   
2. Nas restantes situações, poderá haver lugar a isenção do pagamento das 
taxas previstas no Regulamento e Tabela de Taxas do Município, desde que 
estejam reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: -----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Estejam integradas no âmbito de processos da Acção Social e/ou 
Habitação Social; -----------------------------------------------------------------------  

b) Que se confirme a carência económica do interessado; ---------------------  
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c) Tenham parecer escrito e fundamentado dos serviços municipais 
(DASCEDT), no sentido da isenção do pagamento das taxas; -------------  

d) A isenção seja aprovada pela Câmara Municipal, que poderá delegar a 
competência no Presidente, podendo este subdelegar em Vereador. ----  

Mais deliberou a Câmara Municipal dispensar a audiência dos interessados 
prevista no Artº 117º do CPA, uma vez que a presente decisão não lhes impõe 
novas obrigações, sujeições ou encargos nem agrava as já existentes. ---------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o pedido acima referido, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 17 de Março de 2008. ------------------------------  
 
19 – CENTRO SOCIAL INFANTIL “O GIRASSOL” – ISENÇÃO DE TAXAS, 
RELATIVO AO PEDIDO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA APRESENTADO EM 
03 DE MARÇO DE 2008; 
- Deliberação de 2008.03.31 –  
 
Presente o Processo datado de 2008.0303 referente ao pedido de isenção de 
pagamento de taxas para ocupação da via pública, formulado pelo Centro 
Social Infantil “O Girassol”, no montante de 25,00€, acompanhado de 
informação do DUOM, elaborada em 2008.02.18. A Câmara tomou 
conhecimento e, conforme previsto no n.º 3, do art.º 15.º do Regulamento 
Municipal de Urbanização, Edificação, Taxas e Compensações Urbanísticas de 
Portalegre, deliberou reconhecer que o requerente prossegue fins de relevante 
interesse público e que o empreendimento em causa tem especial interesse 
público municipal, pelo que aprova o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para ocupação da via pública, no montante de € 25,00, efectuado pelo Centro 
Social Infantil “O Girassol”. -----------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o pedido de isenção, conforme deliberação do Executivo 
tomada em reunião de 31 de Março de 2008. --------------------------------------------  
 
20 – RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS, 
REFERENTE ÀCÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE À CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTALEGRE, NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE 
RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO DA REAL FÁBRICA DE LANIFÍCIOS DE 
PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008.03.31 –  
 
Presente ofício n.º 2902, datado de 2008-02-19, do Tribunal de Contas, 
remetendo cópia do Relatório de Auditoria n.º 03/2008 – Processo Auditoria n.º 
01/2007, de Acção de Fiscalização Concomitante à Câmara Municipal de 
Portalegre no âmbito da empreitada de “Recuperação/Reabilitação da Real 
Fábrica de Lanifícios de Portalegre”, aprovado em sessão de Subsecção da 1.ª 
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Secção, de 29 de Janeiro de 2008. A Câmara tomou conhecimento e, conforme 
previsto na alínea i), do n.º 1, do Artº 53º, da Lei n.º 169/99, de 18-09, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, deliberou, por unanimidade, remeter o 
Relatório de Auditoria n.º 03/2008 à Assembleia Municipal. -------------------------  
 
No uso da palavra, José Freire disse que, tratando-se de um assunto que 
poderia parecer delicado se não houver informação, sugeriu que o Presidente 
da Câmara deveria dar uma explicação aos Membros presentes. ------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Biscainho disse que o assunto ainda não tinha 
sido presente àquela Assembleia porque supunham que o mesmo diria 
respeito, directamente, a cada um dos Membros do Executivo e que não existia 
o imperativo legal de dar conhecimento do mesmo. No entanto, uma 
informação do Director de Departamento, sugeriu que a Assembleia deveria ser 
conhecedora dos resultados das auditorias. O que estava em causa foi a 
auditoria efectuada à empreitada da Real Fábrica, em que o Tribunal de Contas 
disse que alguns trabalhos a mais não se encontrariam justificados, tendo-se 
instaurado um processo que está a decorrer ainda. Poderão ser apuradas 
responsabilidades àquele Executivo, se o Tribunal de Contas assim o entender.
  
No uso da palavra, Pinto Leite disse existir alguma “cultura de obra” que está a 
mudar em Portugal, uma vez que se abusou da Lei dos “trabalhos a mais”, 
situação que se generalizou demasiadamente, durante anos a mais. Os 
projectos tinham deficiências, não se faziam as sondagens devidas e 
originavam-se alterações na obra. Sobre a figura dos trabalhos a mais, ao 
longo dos últimos anos, foi-se fazendo muita coisa que, efectivamente não 
seriam trabalhos a mais. O Tribunal de Contas e, principalmente a Comunidade 
Europeia, através de directivas, têm feito esforços para que o sistema se altere, 
porque, na prática, irá alterar a transparência dos concursos públicos. Mais 
referiu ter assistido a diversos casos em que as coisas eram feitas de boa fé e 
bom senso para que não houvessem grandes desvios mas, por outro lado, 
outros houve e continuam, claramente, a aumentar os casos em que os 
concursos públicos são desvirtuados porque um empreiteiro ganhava uma obra 
e, através dos trabalhos a mais, vinha-se a verificar que, se o parceiro tivesse 
concorrido e ganho, a obra teria ficado muito mais barata. Chegou a um ponto 
em que o Tribunal de Contas e a Comunidade Europeia negaram os 
financiamentos relativamente às entidades com problemas graves que 
incorreram naquelas situações. Portanto terá de haver mais rigor nas 
sondagens e nos projectos para que só sejam considerados trabalhos a mais 
determinadas situações imprevisíveis. Disse, em relação ao relatório em 
análise que, obviamente o Tribunal de Contas encontrou matéria de alguns 
trabalhos que foram contratados como trabalhos a mais e, provavelmente, não 
o seriam. Por último chamou a atenção ao Executivo camarário sobre uma 
questão que achou grave porque, conforme estava descrito na parte 
introdutória do referido relatório, houve um contrato inicial de trabalhos a mais 
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que foi visado pelo Tribunal e correu tudo normal mas, houve um segundo 
contrato de trabalhos a mais que foi para o Tribunal de Contas em 21 de Março 
de 2006 e que foi devolvido à Câmara quinze dias depois, solicitando 
esclarecimentos diversos aos quais a Autarquia apenas deu resposta em 03 de 
Janeiro de 2007, ou seja, ficaram nove meses à espera de uma resposta da 
Câmara Municipal de Portalegre. O Tribunal de Contas lembrou-se que tinha 
sido pedido uma fiscalização prévia, e tinha sido devolvido o pedido de 
esclarecimentos; após todo aquele tempo sem resposta, resolveu perguntar o 
que é que se tinha passado. No seu entender houve ali um veto de gaveta 
mas, no entanto continuaram a aprovar-se outros trabalhos. Entendeu que o 
procedimento foi grave e o facto de se ter desrespeitado o Tribunal de Contas 
mereceu censura da sua parte. Se tivessem sido dadas as explicações em 
devido tempo, provavelmente, o Tribunal de Contas não teria sido tão rigoroso. 
Em conclusão, como não foi dada resposta, vieram fiscalizar e “passar a pente 
fino” como seria normal que acontecesse.-------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse corroborar parte das 
afirmações proferidas anteriormente mas, a informação de que dispunha sobre 
aquela matéria foi para ele uma surpresa quando apareceu o resultado do 
Tribunal de Contas porque, de facto, aconteceram um emaranhado de 
situações entre a Câmara, os empreiteiros e a fiscalização que motivaram todo 
o processo. Veto de gaveta garantiu não ter havido. Houve, sim descontrole 
interno do processo e quando o Tribunal de Contas voltou a insistir no mesmo, 
foram apanhados desprevenidos. A falha de processamento existiu, admitem-
na e disse não ter havido intenção, por parte de ninguém, de ocultar fosse o 
que fosse.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Pedindo novamente o uso da palavra, Pinto leite voltou a frisar que a 
fiscalização deu o resultado que deu e foi penalizador para a imagem da 
Câmara Municipal de Portalegre. Posteriormente poderá ser penalizante para 
os Vereadores, uma vez que votam solidariamente e que se sujeitam, 
eventualmente, a multas voluptuosas. Pelo que foi dito pelo Presidente da 
Câmara, se, efectivamente, o processo se perdeu deveriam ser averiguadas 
responsabilidades para verem quem é que teria obrigação de pagar as multas.- 
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara, em resposta a Pinto Leite, disse 
que, a seu tempo, se constataria o que é que tinha acontecido e o respectivo 
apuramento da responsabilidade. Quanto ao julgamento, estava a ser proferido 
e, quem, de fora, se pronunciasse sobre o mesmo, deveria ter uma certa 
ponderação ao fazê-lo. Mais uma vez, referiu que explicaram ao Tribunal de 
Contas que não houve intenção de desrespeito premeditado. Repetiu ter 
havido uma falha e que ninguém é infalível. Quando chegarem ao processo de 
averiguação, aí sim, irão fazer para não penalizar quem não deva ser 
penalizado. Há que assumir responsabilidades. Aquele tipo de processos não é 
novo e quem tenha validades para um dia vir a ser autarca, deverá preparar-se 
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para tais eventualidades. Na realidade, o que esteve em causa foi que não 
houve nenhuma premeditação para provocar nenhuma situação daquele tipo.
  
 21 – PROJECTO DE REGULAMENTO SOBRE O ABANDONO, REMOÇÃO 
E DEPÓSITO DE VEÍCULOS NO CONCELHO DE PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008.04.14 – 
 
Presente o Projecto de Regulamento sobre Abandono, Remoção e Depósitos 
de Veículos, no Concelho de Portalegre, acompanhado de informação do 
DUOM, datada de 2008-04-11, propondo a aprovação do referido Projecto de 
Regulamento, documento que se deu como reproduzido, uma vez que o 
período de discussão pública terminou no dia 2 do mês em curso, não se 
verificando a recepção de qualquer reclamação, observação ou sugestão no 
referido período acerca do projecto de Regulamento. A Câmara tomou 
conhecimento e, conforme previsto na alínea a) do nº 6, do Artº 64º, da Lei nº 
169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01, deliberou aprovar, 
por unanimidade o referido Projecto. ---------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto em apreço, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 14 de Abril de 2008.---------------------------------  
 
22 – FRANCISCO DA GRAÇA BATISTA FERREIRA, AUTORIZAÇÃO PARA 
VENDA DO T1 ADQUIRIDO AO MUNICÍPIO EM 2004.06.17; 
- Deliberação de 2008.04.14 – 
 
Presente ficha de atendimento do munícipe Francisco da Graça Batista 
Ferreira, solicitando autorização para venda do T1 sito na Rua Coronel Jorge 
Velez Caroço, bloco 30, 3.º Frente, do Bairro dos Assentos, que adquiriu ao 
Município, por escritura celebrada em 2004-06-17, pelo valor de € 8.579,32, 
acompanhado de informação datada de 2008-03-12, da Divisão Financeira, 
referindo que da referida escritura consta a clausula de que o fogo é inalienável 
durante cinco anos subsequentes à data da escritura, salvo para a execução 
das dívidas relacionadas com a compra de que seja garantia o próprio imóvel e 
de dívidas fiscais. A Câmara tomou conhecimento e, nos termos do disposto na 
alínea f), do n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18-09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11-01, deliberou: ------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar, a título excepcional, pelas razões abaixo indicadas, a venda da 
fracção T1, sita na Rua Coronel Jorge Velez Caroço, bloco 30, 3.º 
Frente, Bairro dos Assentos, que o requerente adquiriu ao Município, por 
escritura celebrada em 2004-06-17, pelo valor de € 8.579,32, tendo em 
conta a evolução do agregado familiar do munícipe Francisco da Graça 
Batista Ferreira que, nesta altura, é composto por 5 pessoas o que, 
manifestamente, não permite uma fruição do bem com a adequada 
qualidade de vida, conforto e bem estar; 
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b) A Câmara Municipal entende justificar-se que a esta situação concreta 
seja reconhecida excepção, no que concerne à alienação pelo 
requerente, antes de decorridos 5 anos; 

c) Assim, ao Município cabe o direito de preferência na futura alienação da 
fracção em causa (T1 sito na Rua Coronel Jorge Velez Caroço, bloco 
30, 3.º Frente, do Bairro dos Assentos).  

 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse saber que, aquele assunto em 
análise, se tratava de um caso excepcional, de natureza social grave, de 
qualquer maneira e face a tal, votariam em excepcionalidade. Porém, 
relembrou os presentes de que a Assembleia Municipal tinha aprovado um 
Regulamento relativamente àquelas situações e, portanto, não achou por bem 
ser a própria a votar uma excepcionalidade, porque leva a que, a partir daquele 
momento fiquem abertas todas as excepcionalidades. No seu entender, deveria 
haver outras formas válidas de resolver tais problemas sem infringir o 
Regulamento. Possivelmente auxiliando as pessoas ou tentar-se encontrar 
apoios bancários para ajuda aos interessados, etc. ------------------------------------  
 
No uso da palavra, Pinto Leite disse ficar extremamente incomodado com as 
referidas excepções e não se lembra de ter havido, naquela Assembleia, 
nenhuma excepção que não tivesse sido viabilizada. Daquele modo passaria a 
ser regra e qualquer pessoa que quisesse, pedia e ser-lhe-ia autorizado. 
Independentemente, o que aconteceu foi que, a informação técnica da Câmara 
dizia que o prazo tinha 5 anos e que, até então, apenas se pode mudar de 
propriedade se for constando na cláusula de que: “…o fogo é inalienável 
durante 5 anos subsequentes à data da escritura, salvo para execução de 
dívidas relacionadas com a compra de que seja garantido o próprio imóvel e de 
dívidas fiscais.”, Portanto, seria a única excepção, ou seja, a que propósito é 
que aquela Assembleia iria contra o disposto no Regulamento? Ou alterava o 
mesmo ou, legalmente, não pode proceder daquele modo, pois se for 
inspeccionada incorre numa multa. Solicitou o devido esclarecimento jurídico 
sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse-lhes que, perante uma 
situação daquela natureza, era indivíduo para preferir pagar a multa do que 
inviabilizar a proposta feita pelo requerente. É contra o facto de se exagerar no 
preciosismo do Regulamento. Considerou não existir nenhum Regulamento 
capaz de prevenir todas as situações que vão surgindo. Naquele caso social, 
que tendo apresentado uma situação em que lhe falta um ano para poder 
vender a casa, não entende que se deva inviabilizar o que o mesmo pretende 
fazer. Não considerou existir tamanha dificuldade como estavam a fazer crer 
que existisse. Mais disse que o grau de consciência e responsabilidade que 
determinados Membros demonstraram, também o tinham a maioria das 
pessoas, correlacionado com o sentido de dever, obrigação e solidariedade 
para com certo tipo de pessoas.--------------------------------------------------------------  
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Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, concretizando 
melhor o que não tinha conseguido dizer anteriormente, gostaria que a Câmara 
Municipal de Portalegre possuísse um Fundo Social para talhar aquelas 
situações. Se o tivesse, não teria debatido o assunto. Em segundo lugar, não 
estão contra a ajuda ao requerente, contudo, à Assembleia cabe aprovar 
Regulamentos e não excepções. O que deveria ter sido aprovado era pois uma 
alteração ao dito Regulamento. --------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Adriano Capote disse votar favoravelmente, por duas 
razões: defende que quando há, de facto, Regulamentos são para serem 
cumpridos; além do mais, um caso idêntico surgiu quando, há cerca de um ano 
atrás, aquela Assembleia Municipal permitiu, excepcionalmente, a venda de um 
lote de terreno na Zona Industrial. Não teve escrúpulos em votar por igual. -----  
 
Pedindo uso da palavra, Luís Testa acrescentou que, discutir a matéria de facto 
era importante e leva a que se pondere uma decisão, relativamente à qualidade 
do voto, perante um problema concreto mas, aquela assembleia deverá ser 
responsável pelos Regulamentos em vigor existentes no Concelho. Se existe a 
possibilidade de existirem mais casos como aquele, seria relevante que o 
Regulamento criasse cláusulas de salvaguarda para a existência de situações 
daquela natureza. Na sua óptica, quando se deparam com um problema não se 
deverá esperar que outro igual ocorra para se proceder da mesma forma. 
Devem, pois, ser alteradas as condições que permitiram que aquela condição 
excepcional e excepcional porque se estava a aprovar um assunto sem base 
legal para tal. Obviamente, existem situações excepcionais com que as 
Autarquias se deparam e obrigam a ponderar o voto respectivo. Na sua opinião 
e sem prejuízo de ser, ou não, aprovada aquela medida, deveria ser a própria 
Assembleia Municipal a alterar o regulamento, para que, de forma razoável, se 
integrassem as situações excepcionais para acolher de uma forma melhor as 
mesmas. Não fazia sentido estar, sistematicamente, a correr o risco de detectar 
uma falibilidade num Regulamento sem se ter a obrigação de a alterar. ----------  
 
No uso da palavra, Carlos Vintém disse ser sensível àqueles problemas e já 
anteriormente os tem discutido, na Assembleia, não tendo posto em causa a 
capacidade técnica, o brio profissional dos trabalhadores da Câmara, sugeriu 
que o ponto em debate requeresse, à priori, de uma informação mais profunda 
para que todos percebessem, realmente, o que se passava. O simples facto de 
olhar para o nome do requerente nem sempre lhe diz alguma coisa. Os 
técnicos dos Serviços Sociais deverão ter a obrigação de suportar e/ou 
fundamentar aquele tipo de informações, uma vez que são situações 
complicadas do ponto de vista humano e pessoal e não têm de ser ali 
retratadas, nomeadamente. Deixou a sua sugestão aos responsáveis. -----------  
 
Novamente no uso da palavra, Adriano Capote disse que se algum 
Regulamento, já existente, tenha escrito “…excepto as excepções.”, então não 
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existem Regulamentos e seriam somente excepções. A assunção das 
responsabilidades políticas que os Membros ali assumem, deverá ser a única e 
exclusiva excepção. -----------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, autorizar a venda, conforme deliberação do Executivo tomada 
em reunião de 14 de Abril de 2008.----------------------------------------------------------  
 
23 – AREANATEJO – AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO 
NORTE ALENTEJANO E TEJO – PLANO DE ACTIVIDADES DE 2008; 
-Deliberação de 2008.04.14 –  
 
Presente oficio n.º 112/2008/TG, datado de 2008/03/12, da AREANATejo – 
Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, 
remetendo para apreciação, o Plano de Actividades 2008, tendo em vista a 
celebração de um Contrato-Programa anual e solicitando a indicação da área 
e/ou projecto que o Município pretende desenvolver ou implementar durante o 
período 2008/2009. A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto na 
alínea j) do nº 2º do art.º 64 da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11-01, conjugada com a alínea a) do nº 6 do mesmo art.º deliberou 
aprovar o Plano de Actividades para 2008, apresentado pela Agência. ------------  
 
O Presidente da Mesa, Jaime Azedo, informou os presentes de que aquele 
ponto era para tomarem conhecimento sobre o Plano de Acção da AreanaTejo. 
Não houve quaisquer comentários. ---------------------------------------------------------  
 
24 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA GRANDES 
EQUIPAMENTOS, NA HERDADE DAS COUTADAS; 
- Deliberação de 2008.04.14 – 
 
Presente o Plano de Urbanização do Espaço para Grandes Equipamentos, na 
Herdade das Coutadas, freguesia da Urra, acompanhado de informação n.º 38, 
do DUOM, datada de 2008-04-11, propondo a aprovação do referido Plano de 
Urbanização, documento que se anexa e dá como reproduzido, uma vez que o 
período de discussão pública decorreu de 2008-03-11 a 2008-04-10, não se 
verificando a recepção de qualquer reclamação, observação ou sugestão no 
referido período acerca do plano. A Câmara tomou conhecimento e, conforme 
previsto no n.º 1) do art.º 79.º do RJIGT, conjugado com a alínea a) do n.º 6, do 
Artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01, 
deliberou aprovar o Plano. ----------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Plano apresentado, conforme deliberação do Executivo 
tomada em reunião de 14 de Abril de 2008.-----------------------------------------------  
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25 – PROJECTO DE REGULAMENTO PARA PUBLICIDADE NAS 
VIATURAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 
TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008.04.14 – 
 
Presente ofício nº 3882, dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 
da Câmara Municipal de Portalegre, datado de 2008-04-09, remetendo o 
projecto de Regulamento para Publicidade nas Viaturas, que se anexa e dá 
como reproduzido, para efeitos de aprovação. A Câmara tomou conhecimento 
e, conforme previsto na alínea a) do n.º 6, do Artº 64º, da Lei n.º 169/99, de 18-
09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, deliberou aprovar o projecto de 
Regulamento para Publicidade nas referidas Viaturas.---------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que sendo um Regulamento novo traria 
uma clarificação ao assunto. Contudo, o mesmo exceptua os concessionários 
de publicidade já aplicada nas viaturas dos Serviços Municipalizados. Solicitou 
uma explicação sobre as condições em que a publicidade foi concessionada e 
a quem? Bem como, qual a razão porque o regulamento não prevê que, finda a 
dita concessão, se aplica grosso modo e já prever um Regulamento de 
concessão para toda a frota dos Serviços?------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador António Biscainho respondeu às questões 
formuladas anteriormente dizendo que não existia nenhuma concessão 
atribuída fosse a quem fosse mas sim uma prática instalada, desde os anos 80, 
em que se convencionou de uma forma interna, de que o Sport Clube Estrela e 
o Desportivo XXI usufruíram da possibilidade de vender a publicidade nos 
autocarros. Ao longo dos anos o Estrela foi utilizando tal faculdade e o 
Desportivo já assim não o fazia, há muitos anos. Portanto, ouve um certo vazio 
regulamentar, com uma situação injusta para a qualidade. A Direcção do 
Desportivo colocou a questão, a qual, desde há uns anos vinha sendo colocada 
pelo seu responsável funcional. As coisas foram-se arrastando, sem que 
houvessem regras e, actualmente, o que se pretendia era que as regras 
tivessem um Regulamento que discipline a matéria e que trate de forma 
equitativa aquela questão. Referiu que serão os Serviços Municipalizados a 
concessionar a publicidade nos autocarros e dará às receitas o destino que 
entender, de forma diferente da que tem vindo a ser praticada. Quando o 
Regulamento entrar em vigor, informam-se as pessoas que já têm a 
publicidade ou que já a pagaram, etc. A questão será disciplinada e colocados 
em pé de igualdade todos os agentes a quem o Conselho de Administração e a 
Câmara entender. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando novamente o uso da palavra, Luís Testa disse que iria prescindir do 
voto na matéria em discussão, uma vez que aquele ponto da ordem de 
trabalhos estaria impelido pela colocação de uma questão por parte de uma 
colectividade, da qual é dirigente, aos Serviços Municipalizados. 
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Marginalmente, sentir-se-ia prejudicado, na qualidade de Membro da 
Assembleia, se votasse. Contudo, quis colocar uma questão referente à 
questão da igualdade: se for objectivada como é que as pessoas que já têm lá 
publicidade, não renovarão, livre e espontaneamente, a publicidade que se 
manteve a mesma ao longo dos anos, nas viaturas do Serviços? ------------------  
 
Em resposta, o Vereador António Biscainho voltou a informar de que não 
existirá nenhuma concessão. O que cessar, gradualmente, será por 
deliberação dos Serviços Municipalizados. Portanto, o Conselho de 
Administração arrecadará as respectivas receitas e irá encontrar uma forma de 
fazer a distribuição das mesmas, ou por eles ou encaminhando-as para a 
Câmara. Poderão ser, eventualmente, os Clubes de futebol ou até mesmo 
Instituições de Solidariedade Social. Informou ainda que o importante seria 
colmatar um vazio legal existente, uma vez que era ilegal a forma como estava 
a ser feita a publicidade nos autocarros e ao mesmo tempo regulamentá-la de 
acordo com a Lei.---------------------------------------------------------------------------------  
 
Naquele momento, ausentou-se da sala Luís Testa.------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o referido Projecto de Regulamento, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 14 de Abril de 2008. ------------  
 
Voltou a entrar na sala Luís Testa. ----------------------------------------------------------  
 
26 – ALTERAÇÃO AO PREÇO DE VENDA DOS TERRENOS DA ZONA 
INDUSTRIAL; 
- Deliberação de 2008.04.14 – 
 
Presente a proposta, pelo Vice-Presidente, de alteração ao valor base por 
metro quadrado de venda dos terrenos, sitos na Zona Industrial de Portalegre, 
destinados a indústria, e ao critério da sua redução, por criação de postos de 
trabalho, tendo como fundamento: ----------------------------------------------------------  

a) O facto de as receitas obtidas com a venda dos referidos terrenos/lotes 
serem consideradas para efeitos de co-financiamento pelo Programa 
Operacional Regional do Alentejo (PORA), pelo que, quanto maior estas 
forem, menor é o benefício obtido pelo Município na candidatura já 
aprovada e maiores são as despesas a suportar pelos investidores; -----  

b) Os montantes actualmente arrecadados pelo Município na venda, serem 
de valor reduzido; -----------------------------------------------------------------------  

c) Prosseguir a política municipal de fomento do investimento industrial no 
Concelho, pela via da diminuição dos custos iniciais do investidor. -------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, propôs que sejam alterados o nº 1, do Artº 5º e o Quadro I do Anexo, do 
Regulamento de Venda de Lotes de Terreno para Implantação de Instalações 
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Industriais, Comerciais e/ou Serviços e Equipamentos de Utilização Colectiva 
da Zona Industrial de Portalegre, no seguinte sentido: --------------------------------  

1. Para investimentos industriais, o preço de venda dos lotes, que agora é 
de 5,00 Euros/metro quadrado, passe a ser de 1,50 Euros/metro 
quadrado (Quadro I do Anexo); ----------------------------------------------------  

2. O preço de venda seja reduzido em 4%, por cada posto de trabalho 
criado, até ao limite de 10 postos de trabalho e, sendo criados mais de 
10, o preço de venda seja fixado em 0,01 Euros/metro quadrado (nº 1 
do Artº 5º). --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento, concordou com a proposta e, conforme 
disposto no n.º 2, do Artº 4º, do Regulamento de Venda de Lotes de Terreno 
para Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e/ou Serviços e 
Equipamentos de Utilização Colectiva da Zona Industrial de Portalegre, 
conjugado com a alínea a), do n.º 6, do Artº 64º, da Lei n.º 169/99, de 18-09, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, deliberou: ------------------------------------  
A. Aprovar a alteração do valor constante no Quadro I do Anexo do 

Regulamento supra referido, relativo ao preço de venda dos terrenos, sitos 
na Zona Industrial de Portalegre, destinados a indústria, para 1,50 
Euros/metro quadrado; -----------------------------------------------------------------  

B. Aprovar a alteração do critério de redução do preço, constante no nº 1, do 
Artº 5º, do mencionado Regulamento, passando a ser o seguinte: “O preço 
de venda será reduzido em 4%, por cada posto de trabalho criado, até 
ao limite de 10 postos de trabalho e, sendo criados mais de 10, o 
preço de venda é fixado em 0,01 Euros/metro quadrado”. -----------------  

O Executivo Municipal deliberou, também, dispensar a apreciação pública, 
prevista no Artº 118º do CPA, uma vez que as alterações aprovadas não 
impõem deveres, sujeições ou encargos acrescidos aos interessados. ----------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a alteração pretendida, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 14 de Abril de 2008.---------------------------------  
 
27 – PRÉDIO SITO NO LARGO DO JARDIM OPERÁRIO, N.º 5-AQUISIÇÃO; 
- Deliberação de 2008.04.14 –  
 
Presente oficio nº 15469, da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, datado de 
2007-11-30, relativo à aquisição, pelo Município, da parte restante do prédio, 
sito no Largo do Jardim Operário, nº 5, Freguesia da Sé, Concelho de 
Portalegre, identificado na planta anexa, e que ainda não é propriedade da 
Autarquia, pelo valor de € 1.337.975,48, à Direcção-Geral do Tesouro e 
Finanças (na proporção de 193/1000) e ao Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social (na proporção de 807/1000). A Câmara tomou conhecimento 
e, conforme previsto na alínea a), do n.º 6, do Artº 64º, da Lei n.º 169/99, de 18-
09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, deliberou adquirir o prédio sito no 
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Largo do Jardim Operário, n.º 5, em Portalegre, pelo preço total de 
1.337.975,48 Euros, às Entidades supra referidas, nos seguintes termos: -------  

a) Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (na proporção de 193/1000) por 
258.229,27 Euros e --------------------------------------------------------------------  

b) Ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (na proporção de 
807/1000), por 1.079.746,21 Euros. -----------------------------------------------  

Mais deliberou a Câmara Municipal proceder ao pagamento do preço de uma 
só vez, no acto da compra, beneficiando assim, de um desconto de 2% sobre o 
valor da venda. O preço final a pagar será, então de 1.311.215,97 Euros. ------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a referida aquisição, conforme deliberação do Executivo 
tomada em reunião de 14 de Abril de 2008.-----------------------------------------------  
 
28 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS, 
SUBSTITUIÇÃO DE DOIS ELEMENTOS INDICADOS PELA ASSEMBLEIA. 
 
Presente a proposta, datada de 2008-04-27, pela Bancada do Partido Social 
Democrata, com a indicação dos nomes a integrar a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens, os quais são: Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques 
e Miguel André Telo de Arriaga. A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que seria evidente que as 
outras duas pessoas que saíram da Comissão, uma por ter atingido os seis 
anos e a outra por excesso de faltas, foram indicadas pela Bancada do PSD, 
portanto seria de toda a legitimidade que a mesma voltasse a designar os 
próximos Membros para nova integração. Enalteceu ainda aquela Comissão 
pelo facto de ter tido a coragem de assumir que por excesso de faltas não se 
deve continuar o que, de certa forma, deram credibilidade ao trabalho que 
fazem na Instituição. No seu ponto de vista, quando se é eleito para qualquer 
trabalho tem-se duas hipóteses: ou não se pode e desiste-se ou se pode e 
cumpre-se, ao máximo, com as obrigações. Afirmou, inclusive, que a atitude 
tomada deveria servir de exemplo para todos, uma vez que, em várias reuniões 
da Assembleia Municipal em que esteve presente, não tem visto, muitas vezes, 
alguns dos Membros eleitos. Certos grupos que se criam deveriam proceder de 
igual modo para com aqueles que faltam constantemente. Esses seriam 
substituídos tendo, no entanto, a delicadeza de se lhes perguntar antes se não 
querem eles próprios tomar a iniciativa de pedir a substituição. ---------------------  
 
O Presidente da Assembleia, Jaime Azedo, informou os Membros que os 
nomes que foram indicados pelo PSD serão os que farão parte da referida 
Comissão. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, José Freire questionou a Mesa da Assembleia municipal 
sobre o procedimento que deveria ter, de acordo com o Regimento Interno da 
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mesma, sobre se o pedido de suspensão de mandato por seis meses teria de 
ser comunicado e votado. Em jeito de conclusão, agradeceu a forma como 
tinha decorrido aquela Assembleia, bem como o relacionamento e a delicadeza 
com que tinham sido tratados os assuntos em geral. ----------------------------------  
 
O Presidente da Assembleia Municipal informou que o mesmo pedido teria de 
ser apresentado por escrito para que, na próxima reunião, fosse posto à 
consideração da Assembleia. -----------------------------------------------------------------  
 
 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
======================== 
 
Nos termos do Regimento da Assembleia Municipal, deu o Sr. Presidente da 
Assembleia, a palavra ao público presente na sala, não tendo havido nenhuma 
intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
FALTAS: 
======= 
 
Nos termos do n.º 5, do art.º 46.º, da Lei n.º 169/99, de 18/9, na sua actual 
redacção, a mesa da Assembleia Municipal marcou falta a José Manuel Matos 
Rosa, Maria Manuela Almeida Almeida M. Louro e Carlos Manuel C. Bilé.-------  
 
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, encerrada a 2.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, eram 00:20 horas, do dia 28 de 
Abril do ano de 2008 e da qual foi lavrada a presente acta, que será 
devidamente assinada, depois de lida e aprovada.--------------------------------------  
 
 
E eu, ___________________________________, 1.º Secretário da Mesa, a 
redigi e subscrevo. 
 
 
 
 


