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 Acta n.º 10  

3.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Portalegre, realizada 
em 30 de Junho de 2008 

 
 
Aos trinta dias do mês de Junho, 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), Paula Alexandra Ribeiro Marques (em 
substituição de José Manuel Marques de Matos Rosa, 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, Luís David Trindade de Moreira Testa (em 
substituição de António José Ribeiro Freire, nos termos do artigo 78.º, do 
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção), João 
Filipe Gonçalves Jesus, Adriano da Graça Mourato Capote, Maria Dulce Meira 
Bento Carrapiço, João Florêncio Mimoso Duarte (em substituição de Maria 
Alexandra Marques Gueifão Carrilho Barata, nos termos do artigo 78.º, do 
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção), Maria 
Luísa G. Moreira, Albano António de Sousa Varela e Silva, Marco Sales 
Cardoso, Florimundo Ceia Boneco Grilo, Diogo Júlio Cleto Serra, José Manuel 
Pinheiro Barradas, Luís Filipe Ribeirinho (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) Carlos Manuel Campos Bilé, Alfredo 
Ventura Nunes, Joaquina Mirrado Caixeiro Ribeiro (em substituição de 
Henrique Manuel Esteves Santinho, nos termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção) 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. ------------------------------------------------------------------  
 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Jaime Azedo, deu início aos 
trabalhos, apelando ao poder de síntese dos deputados municipais, nos oito 
pontos, fora de ordem, que iriam ser debatidos. -----------------------------------------  
 
 
PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
=============================== 
 
29 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DOS COVÕES – 2.ª ALTERAÇÃO; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
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Presente o Processo referente à alteração ao Plano de Urbanização dos 
Covões, acompanhado de informação do DUOM, elaborada em 2008-06-20, 
referindo que terminado o período de discussão pública, não foram 
apresentadas quaisquer reclamações. A Câmara tomou conhecimento e, 
conforme o previsto no n.º 1 do Artº 79º do RJIGT, deliberou aprovar a 
proposta de alteração (2.ª) ao Plano acima mencionado. -----------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a alteração apresentada, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ------------------------------  
 
30 – PISCINA DO AÇUDE E RIBEIRA DE NISA – BARES/CESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente informação da Divisão Financeira, datada de 2008-06-18, referindo o 
ponto de situação relativo às cessões de exploração dos bares das Piscinas 
Municipais. A Câmara tomou conhecimento e deliberou: -------------------------------  
a) Manter o contrato de cessão de exploração do bar da Piscina da Ribeira de 
Nisa; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Atribuir a cessão da exploração do bar da piscina do Açude, a titulo 
excepcional, à Junta de Freguesia de Reguengo, mediante a celebração de 
Protocolo de Delegação de Competências, o qual se dá como reproduzido e se 
anexa à presente acta, dela fazendo parte integrante e submeter a presente 
deliberação à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, nos termos do 
previsto na alínea s), do nº 2, do Art.º 53º, da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada 
pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01. ---------------------------------------------------------------  
c) Aprovar a proposta do Vereador António Biscainho, relativamente à Piscina 
da Quinta da Saúde, no sentido de não se proceder aos dois anos de 
prorrogação, face ao incumprimento do contrato pelo concessionário e ainda 
por terem sido cumpridos os cinco anos de concessão que estavam previstos e 
que a exploração da mesma seja concedida ao CCD do Município de 
Portalegre. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que o ponto em 
causa visava a questão das explorações dos bares das piscinas mas, na ordem 
de trabalhos falava somente da piscina do Açude e na da Ribeira de Nisa. 
Posteriormente, no texto, falava também na piscina da Quinta da Saúde. 
Questionou, pois, se a mesma também faria parte da ordem de trabalhos. ------  
 
No uso da palavra, o Vereador Biscainho disse que a Câmara Municipal de 
Portalegre deliberou para a Piscina Municipal do Reguengo colocar à 
consignação da Assembleia, face à desistência do concessionário, que fosse a 
Junta de Freguesia do Reguengo, a título excepcional, a fazer a exploração do 
quiosque, no ano em curso. Mais disse que, por proposta do concessionário 
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que deixou o referido quiosque, do qual era proprietário, a Câmara adquiriu-o 
para poder ficar disponível. A outra situação, referente à Quinta da Saúde, cujo 
contrato terminou, propõe-se que seja concedido, igualmente a título 
excepcional, ao CCD da Câmara Municipal de Portalegre. ---------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva, questionou se a 
concessão no bar da piscina da Ribeira de Nisa seria para manter. Chamou a 
atenção ao Presidente da Assembleia no que dizia respeito à piscina da Quinta 
da Saúde, uma vez que, na documentação, não remetia para uma situação a 
título excepcional, ao contrário do que havia pronunciado o Vereador. 
Provavelmente, seria uma questão de se colocar tal excepcionalidade no papel, 
no entanto, solicitou informação quanto ao tempo de excepção da mesma e 
qual a razão de a exploração ser feita pelo CCD da Câmara Municipal de 
Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Biscainho, respondeu à questão colocada, 
informando que, na questão da Quinta da Saúde e nos termos legais foi 
accionado o 100/101 do CPA, porque quem estava a explorar solicitou prazo 
por mais dois anos, uma vez que o contrato o previa, em caso de boa 
exploração. Contudo accionaram o CPA com intuito de indeferir a prorrogação 
do mesmo porque, em anos anteriores, as rendas não foram pagas e, portanto, 
não existia uma justificação para que se considerasse uma boa gestão que 
permitisse prorrogar o contrato por mais tempo. Em qualquer das outras 
situações, será sempre a título excepcional porque se supõe que, no próximo 
ano, como termina o contrato de cessão da piscina da Ribeira de Nisa, se 
possam colocar os bares das piscinas, em simultâneo, a concurso público. 
Quanto ao facto de ter sido o CCD, deve-se ao facto de ser uma entidade que 
está próximo do que é a actividade camarária e porque a Câmara Municipal de 
Portalegre, anteriormente, também já atribuiu ao mesmo a exploração do bar e 
refeitório existentes no edifício. Será inclusive uma forma de fazer com que os 
lucros e as mais-valias retirados da actividade reverterem para as iniciativas 
por parte do CCD para com os funcionários da Câmara, como por exemplo, a 
Festa de Natal, em que, quando o CCD não consegue suportar todas as 
despesas inerentes, é a Câmara que irá suprir com subsídios. ---------------------  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva solicitou que constasse em acta que, 
todas aquelas questões, seriam a título excepcional e que o critério utilizado 
para com a piscina da Quinta da Saúde não foi o mesmo do da piscina do 
Reguengo, que foi entregue à Junta de Freguesia. -------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com quatro abstenções, aprovar a alteração apresentada, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ---------  
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31 – UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CENTRO DISTRITAL DE 
PORTALEGRE – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente ofício nº 29454, datado de 2008-06-17, apresentado pela Unidade de 
Desenvolvimento Social – Centro Distrital de Portalegre, solicitando a isenção 
de pagamento de taxa de ocupação de via pública e ruído, relativa à realização 
de um Arraial de S. João, inserida no Plano de Acção do Núcleo de Inserção da 
Equipa do Rendimento Social de Inserção de Portalegre, (protocolo com o 
Centro Social e Comunitário S. Bartolomeu), no Bairro do Outeiro, no dia 23 de 
Junho. A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar a isenção do 
pagamento de taxas das licenças de ocupação de via pública e de ruído. --------  
Mais deliberou a Câmara Municipal propor à Assembleia que atribuía 
competência ao Órgão Executivo para decidir os pedidos de isenção desta 
natureza, alterando assim o Regulamento de “Taxas e Licenças” e de 
“Licenciamento das Actividades Diversas Prevista no Decreto-Lei Nº 264/2002, 
de 25 de Novembro e no Decreto-Lei Nº 310/2002, de 18 de Dezembro. 
Transferência para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos 
Civis”, acrescentando norma especifica, para esse efeito, com a seguinte 
redacção: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal é competente para decidir a isenção do pagamento 
das taxas constantes nos presentes Regulamentos, sempre que se 
considere o evento de interesse relevante”. -------------------------------------------  

 
Solicitando o uso da palavra, Luís Testa propôs que os vários pedidos de 
isenção de taxas fossem votados colectivamente, se todos concordassem. -----  
 
O Presidente da Assembleia comunicou aos Membros presentes que, se não 
houvesse nada em contrário, tal proposta poderia ser efectivada e tomada uma 
posição em comum, uma vez que estavam cerca de dez pontos sobre isenções 
de pagamentos de taxas agendadas dentro e fora de ordem. Embora 
existissem nuances entre os tipos de taxas, no fundo todas reflectiam as 
dificuldades que os organismos e as instituições têm. Por outro lado, umas são 
instituições com carácter especial e dever social, outras entidades individuais.-  
 
Solicitando o uso da palavra, o Vereador Biscainho acrescentou que, as 
isenções de taxas ali presentes eram, praticamente, todas referentes aos 
festejos dos Santos Populares. Da letra do Regulamento respectivo, estando 
previstas, ou não, aquelas isenções, era a Assembleia que teria competência 
para aprovar. A Câmara Municipal deliberou, em reunião, aprovar e propôs à 
Assembleia uma norma a incluir no Regulamento onde conste que: “A Câmara 
Municipal é competente para decidir a isenção do pagamento das taxas 
constantes no presente Regulamento, sempre que se considere o evento de 
interesse relevante”; será uma forma de não se levar às reuniões da 
Assembleia aquele e tipo de situações, porque só são concedidas em 
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situações pontuais, como iniciativas de carácter popular que não tenham um 
fim lucrativo imediato e em que o Município considere o evento de interesse 
relevante. Naturalmente, a taxa é a regra e alguma isenção solicitada seria pois 
decidida pela Câmara, se a Assembleia Municipal assim o entender. ------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa, disse perceber que se isentassem do 
pagamento de taxas as mais diversas Associações de direito privado sem fins 
lucrativos, contudo, existem vertidas naquelas propostas casos que não 
correspondem a tal, as quais provêm de sociedades comerciais. Dentro 
daquelas existem ainda duas nuances distintas: umas realizadas por 
sociedades comerciais envolvidas num plano global que aconteceu numa 
determinada zona da cidade, em que a Câmara foi corresponsável e outras que 
não se englobavam na mesma co-autoria da Câmara. Relativamente à CERCI, 
estava plenamente de acordo, no entanto, quanto às sociedades de direito 
privado, com fins lucrativos, existiram algumas coisas que deveriam ter sido 
melhor avaliadas. Poderão ter existido mais-valias geradas relativas à 
exploração dos bares que tendem a ser avultadas, tendo em conta a animação 
que se gerou naqueles dias e que não se teriam verificado se não houvesse a 
ocupação da via pública. Na sua opinião, será preciso ponderar se a isenção 
daquelas taxas foi razoável, comparando com as associações que 
desenvolvem o seu papel de carácter humanitário e, obviamente, deverão ser 
situações ainda mais ponderadas. -----------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, mais importante do que 
discutir as taxas referentes às festas que foram um sucesso e com as quais 
concordou, seria discutir a propostas do Vereador Biscainho, no sentido de que 
a Câmara tenha poderes para efectuar a dita isenção, sem ter que ir à 
Assembleia Municipal. Teoricamente, parece-lhe que devam ir, para o bem e 
para o mal. A responsabilidade da isenção que for atribuída, evidentemente, 
será ali discutida e se, eventualmente, se isentar alguma empresa que irá 
ganhar uma pipa de massa, seria severamente acusada na Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, o Vereador Biscainho concordou, 
genericamente, com o proferido e foi naquele âmbito Câmara solicita a 
alteração ao Regulamento de Taxas e Licenças e ao licenciamento de 
actividades diversas. Naturalmente que só se concede isenção se 
considerarem o evento de interesse relevante. O que estava em discussão 
foram situações que se prenderam com a altura festiva dos santos populares, 
ainda que algumas tenham sido requeridas por estabelecimentos comerciais. 
Em anos anteriores, já assim se fazia mas, pela interpretação dada na altura, a 
Câmara deliberava sem dar conhecimento à Assembleia. Presentemente e por 
força da interpretação que foi feita a partir dos serviços e do Departamento 
respectivo, entenderam que a aplicação do Regulamento deverá ser feita de 
modo a que a Assembleia é que tenha a competência para tal e, por 
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conseguinte, a Câmara solicitou a faculdade de poderem decidir mas, no 
entanto, por Lei, tem a obrigação de dar conhecimento à Assembleia das 
isenções concedidas, ainda que a mesma conceda o poder para a Câmara o 
fazer. A censura pode e deve continuar a actuar de igual modo, seja em forma 
de critica ou comentário, no caso de a Câmara conceder, futuramente, alguma 
isenção de taxa que provoque distorção na concorrência, quanto aos lucros 
expectáveis. No entanto, verificou-se que, pela listagem apresentada, tratam-se 
de pequenos comércios de rua, de situações modestas que, sem fazerem 
grande concorrência ao vizinho do lado criam a oportunidade de ter alguma 
animação e movimento para que o proprietário do estabelecimento, não tendo 
de pagar as taxas de ocupação e as licenças de ruído e recinto, possa ter 
algum lucro do trabalho. ------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da Assembleia; Jaime Azedo disse que, relativamente àquele 
tema das isenções de taxas, iriam votar os assuntos na globalidade. -------------  
 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar as isenções pretendidas, assim como a 
proposta Camarária apresentada, conforme deliberação do Executivo tomada 
em reunião de 23 de Junho de 2008. -------------------------------------------------------  
 
32 – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DOS FORTIOS - 
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente o Processo, sito na Freguesia de Fortios, titulado pela Associação 
dos Amigos da Terceira Idade dos Fortios, relativo ao pedido de isenção de 
pagamento de taxas, acompanhado de informação do DUOM, elaborada em 
2008-06-20. ---------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto no nº 3 do art.º 15.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e de Taxas e 
Compensações Urbanísticas de Portalegre, deliberou reconhecer o interesse 
público do empreendimento em causa, pelo que aprovou o respectivo pedido. -  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar a isenção pretendida conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ----------  
 
33 – CENTRO SOCIAL E COMUNITÁRIO DE S.BARTOLOMEU - ISENÇÃO 
DE PAGAMENTO DE TAXA; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente requerimento apresentado pelo Centro Social e Comunitário de S. 
Bartolomeu, na qualidade de organizadora, datado de 2008-06-17, sito no 
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Bairro de S. Bartolomeu, nº 20, solicitando licença especial de ruído, no Largo 
da Praça do Outeiro, dia 23 de Junho, das 19.00 Horas até às 24.00 Horas, 
destinada a Festejos de S. João, para efeitos de ratificação. A Câmara tomou 
conhecimento e, conforme previsto no nº 3, do Artº 68º, da Lei nº 169/99, de 
18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01, conjugada com o nº 3 do Artº. 
57, da presente Lei, deliberou ratificar o despacho do Vereador Luís Calado 
que, no exercício da competência delegada, deferiu o pedido. Mais deliberou 
aprovar a isenção do pagamento de taxas das licenças de recinto e de ruído.--  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar a isenção pretendida conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ----------  
 
34 – CERCI PORTALEGRE - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente requerimento apresentado pela Cerci de Portalegre, na qualidade de 
organizador, datado de 2008-06-11, sito na Rua 15 de Maio – Edifício S. 
Francisco, solicitando licença especial de ruído, na Rua 15 de Maio 
(Estacionamento de S. Francisco), nos dias 12 e 28 de Junho, das 20.00 Horas 
até às 03.00 Horas, destinada a Festejos dos Santos Populares, para efeitos 
de ratificação do pedido relativo ao dia 12 de Junho. A Câmara tomou 
conhecimento e, conforme previsto no nº 3, do Artº 68º, da Lei nº 169/99, de 
18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01, conjugada com o nº 3 do Artº. 
57, da presente Lei, deliberou: -------------------------------------- -------------------------   

a) Ratificar o despacho do Vereador Luís Calado que, no exercício da 
competência delegada, deferiu o pedido para o dia 12. ----------------------- 

b) Aprovar a licença especial de ruído para o dia 28. ------------------------------  
      c) Aprovar a isenção do pagamento de taxas das licenças de recinto e de 
ruído, no que se refere ao dia 28. ------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar a isenção pretendida conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ----------  
 
 
35 – O ESCONDIDINHO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA - ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE TAXA; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente requerimento apresentado pela firma O Escondidinho – Actividades 
Hoteleiras, Lda., datado de 2008-06-20, sita na Travessa das Cruzes, nºs 1 – 
3, em Portalegre, solicitando licença especial de ruído, no Largo José Duro, dia 
23 de Junho, das 20.00 Horas até às 02.00 Horas, destinada a Música ao vivo. 
A Câmara tomou conhecimento e ao abrigo do nº 1 do art.º 15º do 
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Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de 
Janeiro, deliberou aprovar a licença especial de ruído solicitada. -------------------- 
Mais deliberou aprovar a isenção do pagamento de taxas das licenças de 
recinto e de ruído. --------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar a isenção pretendida conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ----------  
 
36 – PITADA DE SONHO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA- ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE TAXA; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente requerimento apresentado pela firma Pitada de Sonho, Actividades 
Hoteleiras, Lda., datado de 2008-06-06, sito no Largo Dr. Frederico Laranjo, nº 
25, solicitando o corte de trânsito junto ao Café Central, sendo a circulação 
feita contornando o Largo, nos dias 12, 13, 23 e 28 de Junho, das 19.30 Horas 
até às 02.00 Horas, a fim de se realizarem os festejos dos Santos Populares 
(Sardinhada), para efeitos de ratificação. A Câmara tomou conhecimento e, 
conforme previsto no nº 3, do Artº 68º, da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11-01, deliberou ratificar o despacho do Vereador António 
Biscainho que, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara, autorizou o 
pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com duas abstenções, aprovar a isenção pretendida conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008. ----------  
 
O Presidente da Mesa, Jaime Azedo, informou que, ainda no período antes da 
Ordem do Dia, quem quisesse intervir, poderia fazê-lo, solicitando alguma 
brevidade nos assuntos para debate. -------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Diogo Júlio disse que, a propósito de um 
acontecimento que, nos passados dias 14 e 15 teve lugar na região, sobre o 
Congresso do Alentejo, no qual o Município de Portalegre fazia parte do 
secretariado, o mesmo decorreu de forma a tentarem encontrar soluções para 
os diversos problemas existentes. No Congresso foram apresentadas 
propostas e reivindicações de futuro. Por parte da Assembleia Municipal só 
esteve ele presente e apesar de não ter sido possível a Câmara Municipal de 
Portalegre fazer-se representar, bem como outros Membros, o Congresso 
decorreu e tentou-se levar a ideia de que são um Alentejo diferente, inserido na 
região e que têm reivindicações que são comuns e não deixaram de tomar 
posição naquele fórum. Entristeceu-o o facto de a cadeira do senhor 
Presidente, tanto na sessão de abertura como de encerramento, estivesse 
vazia, embora se tivesse feito representar por um colega do Norte Alentejano.-  
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No uso da palavra, Albano Silva questionou duas situações; a primeira relativa 
à época de Verão, uma vez que, há um ano atrás, foi ali dito pelo Presidente da 
Câmara que, quanto às obras do POLIS, iriam tentar resolver os problemas 
que envolviam água, como quedas de água, repuxos, etc. Questões que 
tornariam a cidade mais fresca mas que, não funcionando, os locais ficam 
descuidados e acabam por se tornar em lixeiras, porque não estão como 
deviam e as pessoas, de uma forma pouco cívica, os transformam-nos em 
caixotes de lixo. Perguntou pois, se tinha sido dado algum passo naquele 
sentido; a segunda questão foi saber se existiam hipóteses e ideias 
relativamente ao funcionamento do Parque de Campismo ou alternativas, 
enquanto o mesmo se encontra encerrado durante o período de Verão. ---------  
 
No uso da palavra, Mata Cáceres respondeu que, em princípio, estaria tudo 
preparado e renegociado, quer com projectistas, quer com empreiteiros, para 
repor e resolver, de uma vez por todas, as questões dos espelhos de água. 
Quanto ao Parque de Campismo estavam a estudar, na íntegra, a situação da 
Quinta da Saúde, porque, na realidade, o que aconteceu foi que a empresa que 
geria o Parque não quis continuar a exploração e solicitaram obras de 
remodelação mas que, para tal, não aceitariam pagar mais renda. O que está 
em marcha para o local será conceber um modelo de exploração para todo o 
território, relacionado com a Quinta da Saúde, de forma a encontrar a melhor 
solução. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que, à relativamente pouco tempo, tinha 
saído no Jornal “A Bola” uma longa entrevista com o Presidente da Câmara, 
referindo a problemática do Estádio Municipal de Portalegre e objectivando os 
projectos para o local. Quanto a tal entrevista, disse que, na sua opinião, terá 
de ser encontrada uma forma de resolver as necessidades supervenientes do 
desaparecimento do Estádio Municipal, ou seja, que por um lado fossem 
identificadas as formas de ocupar os terrenos e os edifícios que vierem a ser 
demolidos das escolas a desactivar e, por outro lado, que se identificassem os 
equipamentos a construir, infra-estruturas a reforçar e espaços desportivos a 
serem construídos de novo, para colmatar a eliminação do Estádio Municipal. -  
 
Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que, parte das 
questões referidas ainda não estão definidas. Ainda antes das eleições, já 
tinham anunciado que iriam dar um destino ao dito espaço, porque consideram 
que em Portalegre não há justificação para existirem dois campos de futebol, 
bem como o facto de o campo de futebol dentro da cidade não responder 
aquilo que são as necessidades e as expectativas do ponto de vista desportivo. 
Certamente que está perspectivado ali construir a escola que irá substituir o 
Ciclo Preparatório, a Escola da Praceta e as outras relacionadas com as 
crianças mais pequenas. Não será nenhuma exploração imobiliária conforme 
suspeitavam alguns. Será direccionada para uma infra-estrutura escolar, dentro 
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da melhor disponibilidade de terreno que possuem. Quanto aos locais onde, 
actualmente, funcionam as escolas, será uma questão a acordar com o 
Ministério da Educação sobre qual o destino e a forma de negociar as questões 
relacionadas com o Ciclo. No que diz respeito à Escola da Praceta, não está 
ainda completamente definido mas, há-de ser encontrada, brevemente, a 
melhor ocupação a dar àquele espaço. Por último, quanto às necessidades 
desportivas, em substituição do Campo de Futebol da cidade, está em marcha 
um processo de arrelvamento para o outro campo de futebol dos Assentos e, 
portanto, está perspectivado efectuar uma intervenção de fundo, com a verba 
resultante do investimento que vier a ser feito, fosse canalizada para melhorar 
o parque desportivo, no seu todo e de uma forma integrada. Em princípio, não 
terão tanta receita conforme a expectativa porque vão direccionar aquele 
processo para as escolas mas, a receita que dali resultar, será aplicada na 
zona baixa da cidade, em conjugação com algumas verbas de alguns fundos 
comunitários. O que se irá manter, na parte de cima, será o Pavilhão 
Gimnodesportivo, o campo de treinos e, eventualmente a piscina, se 
concluírem que fazer uma nova não ficará mais cara do que remodelar a 
existente, tornando-a, inclusivamente, numa piscina coberta. Portanto, de 
grosso modo, serão as situações que estão imaginadas. ----------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Maria Carrapiço chamou a atenção para o facto 
de que, a sala que têm utilizado para se reunirem, no último piso do edifício da 
Câmara Municipal, é extremamente quente e não tem ar condicionado, 
portanto, as condições são insuportáveis para poderem funcionar. ----------------  
 
O Presidente da Mesa, Jaime Azedo, disse que iria insistir com o Executivo 
Camarário para aquele facto, pois considerava fundamental a instalação da 
climatização na referida sala de reuniões. -------------------------------------------------   
 
 No uso da palavra, Adriano Capote alertou o Concelho de Portalegre, uma vez 
que estão nos Órgãos Municipais, de que os representantes das populações 
naquela Assembleia, principalmente os Presidentes das Juntas de freguesia, 
expliquem às gentes do Concelho que, se algum dia, virem as ambulâncias 
paradas e sem as transportarem que as mesmas não andam porque não houve 
dinheiro para comprar os combustíveis, que estão constantemente a aumentar. 
No seu ponto de vista, mais uma vez, os Bombeiros irão dar uma lição de 
humanismo não parando. A decisão do Governo foi a de trocar as dificuldades 
existentes por sete cêntimos a mais, para fazer face a uma actualização que 
vem de há anos atrás e que em relação à qual os Bombeiros têm sempre 
perdido a capacidade de aquisição de combustíveis. O Ministério da saúde não 
pode nem deve continuar a governar-se à conta dos Bombeiros Voluntários. ---  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, nas isenções de taxas já 
mencionadas, foram todas referentes a festas populares, contudo a última 
apresentada, tinha a ver com uma proposta de isenção do pagamento de taxa 
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de entrada nas piscinas descobertas, das utentes do Internato de Nossa 
Senhora da Conceição. Propôs então que, a dita isenção, se alargasse 
também aos utentes do Internato Masculino de St.º António. Disse ainda ter-se 
informado com o Director daquele Instituto e que o mesmo lhe havia dito que 
apresentou requerimento com o mesmo intuito e que, até à data não lhe tinham 
dado resposta, nem foi à reunião de Câmara. Pareceu-lhe pois, que poderiam 
tomar a decisão em conjunto no que respeitava aos dois Internatos, feminino e 
masculino. Desconhecia se, formalmente seria possível, contudo solicitou que 
constasse em Acta que a isenção fosse para os dois Internatos. -------------------  
 
O Presidente da Mesa da Assembleia, Jaime Azedo, disse que, uma vez que o 
assunto foi suscitado e não havendo objecções seria também votado aquele 
assunto e com uma adenda referindo que a isenção do pagamento seria 
extensível aos dois Internatos. ----------------------------------------------------------------  
 
37 – PROPOSTA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE ENTRADA 
NAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS; 
- Deliberação de 2008-06-23 – 
 
Presente informação nº 77, datada de 2008-06-05, da Divisão dos Assuntos 
Sociais, Educação, Desporto e Juventude relativa ao de pedido solicitado 
através de ofício datado 2008-06-02 do Instituto da Segurança Social I.P., no 
sentido de isentar os utentes do Internato de Nossa Senhora da Conceição do 
pagamento de taxas de entrada nas Piscinas Descobertas, durante a época 
balnear. A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar a isenção do 
pagamento das taxas de entrada nas Piscinas Descobertas, aos utentes do 
Internato de Nossa Senhora da Conceição, durante a época balnear até 15 de 
Setembro e submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para 
efeitos de aprovação. Mais deliberou a Câmara Municipal propor à Assembleia 
que atribuía competência ao Órgão Executivo para decidir os pedidos de 
isenção desta natureza, alterando assim o Regulamento de “Infra-estruturas 
Desportivas do Concelho de Portalegre” e de “Taxas e Licenças”, 
acrescentando norma especifica, para esse efeito, com a seguinte redacção, 
em cada um deles: “A Câmara Municipal é competente para decidir a isenção 
do pagamento das taxas constantes no presente Regulamento, sempre que se 
considere o evento de interesse relevante”. -----------------------------------------------  
 
Mais foi deliberado isentar o Internato Masculino de St.º António do pagamento 
da taxa de entrada nas piscinas municipais descobertas. -----------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar as isenções pretendidas conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 23 de Junho de 2008.-------------------------------  
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ORDEM DO DIA: 
============== 
 
38 - INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALÍNEA e), DO N.º 1, DO 
ART.º 53, DO DECRETO-LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, NA SUA 
ACTUAL REDACÇÃO; 
 
Presente informação do Presidente da Câmara e Vereadores sobre a 
actividade Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, quanto ao 
Relatório/síntese do Presidente da Câmara apenas lhe foi entregue no início 
daquela reunião e, portanto, não se iria debruçar sobre o mesmo. Quanto aos 
restantes e mais propriamente no Relatório dos Assuntos Sociais, referiu que, 
após leitura e apesar do sentido poético com que foi introduzido, associou-se a 
uma reivindicação que ele próprio tem vindo a fazer que, no Orçamento e na 
Gestão Financeira da Câmara, deveria existir um suporte que permitisse acudir 
às questões sociais mais relevantes e difíceis. Mais referiu que, a Vereadora ao 
ter apresentado alguns argumentos valorativos em relação ao actual momento 
social, onde frisou que “…o Alentejo, as gentes simples e sempre dispostas a 
partilhar tudo o que têm de melhor…” como lado positivo, para de seguida 
argumentar com outra questão, que o próprio não concordava, que era ter 
referido as mesmas gentes estavam “…habituadas à dureza da vida, ao vazio e 
à solidão, os alentejanos mostram-se orgulhosos mas humildes e calmos.”. Ao 
aprofundar a frase, possivelmente, encontra-se uma das razões para não se 
combata mais e as pessoas se tornem disponíveis para que outros decidam 
aquilo que se deve fazer. À medida que ia lendo o dito relatório, ia-se 
apercebendo da existência de um apoio social para todos os desfavorecidos, 
por razões diversas. Finalmente concluiu que iriam ter um apoio para os 
carenciados em geral, que demonstrassem necessidades para sobreviver. No 
entanto, no parágrafo a seguir do Relatório em causa, só estava referido o 
apoio aos idosos. Solicitou esclarecimento quanto àquele facto. Considerou 
ainda que os apoios sociais eram escassos e terão de ser mais atentos e 
ousados para poderem corresponder às necessidades da população. ------------  
 
No uso da palavra, Diogo Júlio disse que, quanto ao documento com a 
informação do Presidente, no ponto dois, gostaria que lhe fosse confirmado se 
a Câmara Municipal de Portalegre, em conjunto com outras associações, iria 
continuar a colaborar com os festejos dos santos populares em anos vindouros. 
Pois considerou que foi bastante positivo e deverão continuar. A iniciativa em si 
mostrou que foi possível trazer às ruas de Portalegre, junto do comércio 
tradicional, um número importante de pessoas e revitalizou a cidade. 
Inicialmente, julgou que a Câmara se tivesse alheado à situação mas veio a 
concluir que assim não foi, quando leu o referido Relatório. Referiu ainda 
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concordar com o que suscitou a intervenção do Dr. Albano, quanto ao 
Departamento da Câmara não responder à questão de fundo, no que respeita à 
ajuda aos Sindicatos que têm de ser valorizados no trabalho, aumentando os 
salários e apostando em políticas diferentes das que, actualmente, num acordo 
farsa, irão aumentar o tempo de trabalho e diminuir o rendimento. No seu 
entendimento, todos poderão ajudar a superar a situação, impondo políticas 
diferentes porque, mesmo quem ainda trabalha, já tem de ser integrado por 
medidas de apoio social, devido ao facto de que o que se ganha em Portugal 
ser muito pouco e de não ser possível, com os salários praticados, dinamizar a 
procura interna e económica.------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Mata Cáceres disse que estão particularmente atentos 
àquelas questões que foram referidas e empenhados para dar contributos 
sérios mas, existe um passo e uma questão que era necessário evidenciar. 
Quer naquela área, quer na saúde e na educação estão anunciadas medidas e 
evoluções, no sentido das transferências de funções e de responsabilidades, 
que tardam em surgir. Para fazer a tal política social que deve ser feita, é 
necessário estar-se dotado com verbas. A maior parte das coisas que foram 
mencionadas são da competência do Governo, que deve assegurara a política 
social. Para além daquilo que, supostamente, a Câmara é obrigada a fazer, 
estão envolvidos em diversos investimentos e em diversas áreas e situações 
que são tão ambiciosas quanto as possibilidades de que dispõem. Referindo-se 
a situações, algumas prometidas e outras já realizadas, disse que, em termos 
de apoio aos idosos e de infra-estruturas diversas e, no todo do território do 
Concelho, tratam-se de verbas muito volumosas e de muito esforço, de forma a 
que sejam capazes de dar despacho a todas. A responsabilidade da política 
social, nas situações que estão a decorrer, muitas delas já competiam ao 
Governo e se existe alguma limitação será por parte do mesmo. Quanto ao que 
disse o Diogo Júlio, na generalidade das situações, estava de acordo. Que 
venham as transferências e as negociações com vista a assumir as 
responsabilidades que estão cá para tal. Em todas as áreas, a Câmara 
Municipal de Portalegre está a exceder-se em relação àquilo que são as suas 
obrigações, como é o caso das cedências de terreno, possíveis e imaginárias, 
centros de saúde em construção, etc. Referiu ainda que, as questões que 
dizem respeito às crianças, são encaradas pelo Executivo com grande sentido 
de responsabilidade e de justiça e só não são mais expansivas porque, de 
facto, não existem milagres. Declarou ter recebido uma carta da Secretária de 
Estado dos Transportes, com vista à sensibilização da questão dos passes 
sociais nos transportes públicos, etc. no entanto, já há cerca de três anos que 
os mesmos não são actualizados, ainda antes da crise com os combustíveis. 
Se houver algo que o Executivo possa fazer, no sentido de obter ajuda por 
parte do Governo naquela matéria, estão prontos para tal. Relativamente aos 
Santos Populares, o que foi importante ter acontecido, foi que os comerciantes 
souberam o papel que a Câmara desempenhou para incentivar e dinamizar o 
evento. Gastou-se algum dinheiro mas, finalmente, congratulou-se de que não 
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só os comerciantes da Rua do Comércio se envolveram naquele evento. Teve 
a ver com uma série de efemérides que aconteceram no território do Concelho 
e em que todas as situações foram tocadas na directa proporção daquilo que 
foi a actividade que em cada local se quis desenvolver. Efectivamente que o 
que se desenvolveu na Rua do Comércio foi mais emblemático e oxalá que se 
perpetue, contudo terá de evoluir com um figurino diferente porque não será 
desejável que os comerciantes continuem a fazer aquilo que fizeram, mas 
depois não tenham as lojas abertas. Será necessário harmonizar, para aquela 
Rua, uma série de situações. Já tiveram lugar várias reuniões, as coisas 
evoluíram e solicitou-se aos comerciantes e às pessoas ligadas à restauração 
para se debater em conjunto o assunto. Portanto, houve uma reacção positiva 
e estiveram várias coisas em jogo, contudo não pretende entrar em dicotomias 
à volta do que se fez e poderia ter feito porque, para a Câmara, o que conta 
não é propriamente aparecer na fotografia ou nos meios de comunicação, mas 
sim o facto do acontecimento se ter movimentado em moldes diferentes. Estão 
disponíveis para continuar a apoiar e tem todo o interesse em que a 
capacidade organizativa das pessoas se manifeste muito acima de qualquer 
protagonismo camarário. -----------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva mencionou dois aspectos; 
o primeiro referente à disponibilidade para as questões sociais, no qual, 
dificilmente estaria de acordo, porque não se trata de dizer que não se fez 
nada, mas sim de mostrar que será possível fazer mais. Na sua opinião faz-se 
pouco e tanto o diz ao Primeiro-Ministro como ao Presidente da Câmara. Em 
segundo lugar, a questão levantada por Diogo Júlio, quanto às festas 
populares, disse que gostou imenso. Para uma primeira organização do 
género, tiveram uma boa dinâmica e deverão ser acarinhadas por todos, com a 
promessa de continuar para o ano. Referiu ainda que existia um erro no 
Relatório apresentado, integrado na componente social, em que dizia que a 
Câmara dinamizou e promoveu. Considerou que a palavra “promove” estaria 
desajustada. O conceito que tinha de promoção era, certamente, diferente do 
da Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Manuel Marques, Presidente da Junta de 
Freguesia da Alagoa, disse que gostaria de felicitar os Serviços 
Municipalizados, porque, finalmente estavam a substituir a conduta de água da 
sua freguesia. No entanto, tal obra não deveria esconder outras já pedidas pela 
Junta, mas que estavam muito atrasadas.-------------------------------------------------  
 
39 – ACTA N.º 9, RELATIVA À 2.ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 
DE ABRIL DE 2008; 
 
Solicitando o uso da palavra, António Oliveira, Presidente da Junta de S. 
Lourenço, disse que, na Acta em apreço, identificou dois lapsos ortográficos. O 
primeiro referente à Moção inicial que foi apresentada pelo Partido Socialista e 
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não pelo Partido Social-democrata e, em segundo lugar, na página n.º 8, na 
parte da deliberação, a mesma foi aprovada por unanimidade.----------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com três abstenções, por motivo de não terem estado presentes, 
aprovar a respectiva Acta.----------------------------------------------------------------------  
 
40 – JUNTA DE FREGUESIA DE ALEGRETE – PROTOCOLO PARA 
CEDÊNCIA DE 29 SOBREIROS; 
- Deliberação de 2008-04-14 – 
 
Presente oficio nº 110, da Junta de Freguesia de Alegrete, solicitando que 
sejam dados/cedidos os 17 sobreiros de cortiça Virgem e Amadia, que se 
encontram junto à Estrada Municipal 517 e os 12 que se encontram no local em 
que está a ser construída a Piscina Municipal de Alegrete, afim de a respectiva 
Junta cuidar deles e beneficiar do rendimento da cortiça que os mesmos 
produzirem. A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto no Artº 66º, 
da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01, deliberou 
aprovar o Protocolo de delegação de competências, o qual se dá como 
reproduzido e se anexa à presente acta, relativo à gestão e conservação dos 
29 sobreiros de cortiça Virgem e Amadia, acima referidos, propriedade do 
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Protocolo, conforme deliberação do Executivo tomada 
em reunião de 14 de Abril de 2008.----------------------------------------------------------  
 
 
41 – MARIA JOSÉ CARRAPIÇO CAMEJO – DESAFECTAÇÃO DE 
PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO / FREGUESIA DE 
CARREIRAS; 
- Deliberação de 2008-04-28 – 
 
Presente o Processo datado de 2008-01-10, sito na Freguesia de Carreiras, 
titulado por Maria José Carrapiço Camejo, relativo à compra de uma parcela de 
terreno integrada no domínio público correspondente ao antigo caminho, no 
Sítio da Pontinha, com 1158 m2, acompanhado da informação n.º 78, datada 
de 2008-04-21, do Serviço de Património, referindo que terminado o período de 
discussão publica, relativa à desafectação do domínio publico da parcela em 
causa, não foram apresentadas quaisquer reclamações, pelo que poderá a 
Câmara Municipal, deliberar no sentido de submeter o assunto à Assembleia 
Municipal, com base na alínea b) do n.º 4 do art.º 53 da Lei n.º 169/99, na sua 
actual redacção, para desafectação do uso da referida parcela de terreno 
destinada a logradouro do prédio urbano com o art.º 500 da freguesia das 
Carreiras. A Câmara tomou conhecimento e, deliberou autorizar a 
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desafectação do uso da referida parcela de terreno destinada a logradouro do 
prédio urbano com o art.º 500 da freguesia das Carreiras, pertença de Maria 
José Carrapiço Camejo. -------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, autorizar a desafectação do uso da referida parcela de terreno, 
conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 28 de Abril de 2008.  
 
42 – ALTERAÇÃO AOS PREÇOS DE VENDA DOS TERRENOS DA ZONA 
INDUSTRIAL; 
- Deliberação de 2008-05-12 – 
 
Na sequência da deliberação nº 507, tomada em 2008-04-14, o Vice-
Presidente, António Biscainho, propôs alteração ao valor base por metro 
quadrado de venda dos terrenos, sitos na Zona Industrial de Portalegre, 
destinados a comércio, serviços e equipamentos de utilização colectiva, no 
sentido de, para estes usos, o preço ser idêntico ao então fixado para os lotes 
destinados a indústria. Mais referiu que a deliberação atrás mencionada, tal 
como se encontra redigida, pode originar erros de interpretação no que se 
refere ao conteúdo integral da norma que, por ela, foi alterada pois, ao não 
reproduzir a totalidade do texto constante do nº 1 do Artº 5º, omite a remissão 
para os nºs seguintes do mesmo artigo, do Regulamento aplicável, que não 
foram alterados. Assim, propôs que: -------------------------------------------------------  

- Seja rectificado o texto da deliberação nº 507 (mas não o conteúdo 
decisório), reproduzindo o texto da norma alterada integralmente, e -------  

- Seja alterado o preço fixado no Quadro II do Anexo 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, no seguinte sentido: ------------------------------  
Para investimentos comerciais, serviços ou equipamentos de utilização 
colectiva, o preço de venda dos lotes, que agora é de 5,00 Euros/metro 
quadrado (Quadro II do Anexo daquele Regulamento), passe a ser de 
1,50 Euros/metro quadrado. -----------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento, concordou com a proposta e, conforme 
disposto no nº 2, do Artº 13º, 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, 
deliberou: ------------------------------------------------------------------------------------------  
A. Aprovar a alteração do valor constante no Quadro II do Anexo do 

Regulamento supra referido, relativo ao preço de venda dos terrenos sitos 
na Zona Industrial de Portalegre, destinados a comércio, serviços ou a 
equipamentos de utilização colectiva, para 1,50 Euros/metro quadrado. ----  

B. Dispensar a apreciação pública, prevista no Artº 118º do CPA, uma vez que 
a alteração, agora aprovada, não impõe deveres, sujeições ou encargos 
acrescidos aos interessados. ------------------------------------------------------------  
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C. Rectificar a deliberação nº 507, tomada em 2008-04-14, passando o texto 
final do nº 1, do Artº 5º, 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 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, 
devendo os mesmos serem mantidos pelo comprador do terreno, de 
acordo com o disposto nos números seguintes”. ----------------------------------  

 
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, a proposta ali 
apresentada, foi no sentido de alterar os preços de venda por metro quadrado 
da Zona Industrial de 5,00 € para 1,50 €. Mencionou que baixar os preços dos 
Lotes da Zona Industrial seria, claramente, uma medida positiva, de modo a 
que aumente a procura para aqueles terrenos. Contudo, disse que, gostaria 
que, a acompanhar a descida dos preços, deveria existir uma política mais 
competitiva de incentivo ao investimento, nomeadamente, uma redução do IMI, 
das taxas de construção e programas para incentivar as pequenas e médias 
empresas que tenham boas propostas e bons negócios para poderem ser 
ajudadas no sentido de se fixarem na Zona Industrial. No fundo, congratularam-
se com a descida do preço por metro quadrado mas, seria bom se o mesmo 
fosse interligado a um programa amplo de incentivo ao investimento. Por 
último, disse que não deixariam de votar a favor.----------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a referida alteração, conforme deliberação do Executivo 
tomada em reunião de 12 de Maio de 2008. ----------------------------------------------  
 
43 – INSTITUTO SECULAR DAS COOPERADORAS DA FAMÍLIA – 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS; 
- Deliberação de 2008-05-12 – 
 
Presente o Processo N.º 110/2003, de 2003-06-05, sito na Freguesia de S. 
Lourenço, titulado pelo Instituto Secular das Cooperadoras da Família, relativo 
ao pedido de isenção de pagamento de taxas, acompanhado de informação do 
DUOM, datada de 2008-05-05. A Câmara tomou conhecimento e, conforme 
previsto no nº 3 do art.º 15.º do Regulamento Municipal de Urbanização, 
Edificação e de Taxas e Compensações Urbanísticas de Portalegre, deliberou 
reconhecer o interesse público do empreendimento em causa, pelo que aprova 
o pedido de isenção do pagamento de taxas, efectuado pelo Instituto Secular 
das Cooperadoras da Família (Santa Zita). ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a isenção pretendida, conforme deliberação do Executivo 
tomada em reunião de 12 de Maio de 2008. ----------------------------------------------  
 
44 – REGULAMENTO DE APOIO E FINANCIAMENTO DO 
ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO E ISENÇÃO DA TAXA DE 
LICENCIAMENTO DE PROVAS DESPORTIVAS AOS CLUBES SEDEADOS 
EM PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008-05-26 – 
 
Presente informação nº 64, datada de 2008-05-08, da Divisão dos Assuntos 
Sociais, Educação, Desporto e Juventude – Sector do Desporto, remetendo a 
proposta de novo Regulamento de Apoio e Financiamento do Associativismo 
Desportivo e propondo a aprovação das propostas apresentadas pelo 
Conselho Municipal do Desporto. A Câmara tomou conhecimento e, deliberou 
aprovar a proposta do novo Regulamento de Apoio e Financiamento do 
Associativismo Desportivo, previamente aprovado em reunião do Conselho 
Municipal de Desporto. Mais deliberou, isentar os Clubes sedeados no 
Concelho de Portalegre da taxa de licenciamento de provas desportivas 
previstas na alínea f), do Regulamento de Taxas e Licenças do Município.-------  
 
Naquele momento, saiu da sala Luís Testa.-----------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a nova proposta do dito Regulamento, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 26 de Maio de 2008.------------  
 
Voltou a entrar na sala Luís Testa.-----------------------------------------------------------  
 
45 – ICTVR – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A OBRA DE 
“ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES A ESPAÇO DESTINADO 
AO CENTRO DE REALIDADE VIRTUAL E AUDITÓRIOS A e B”; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente informação do DUOM, datada de 2008-05-30, relativa ao pedido de 
isenção do pagamento de taxas solicitado pelo ICTVR, para a obra de 
“Adaptação de edificações existentes a espaço destinado ao Centro de 
Realidade Virtual e Auditórios A e B”, nas Instalações da Fábrica Robinson, na 
freguesia de Sé, bem como o reconhecimento de especial interesse público do 
referido empreendimento. A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto 
no nº 5 do Art.º 5º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e de 
Taxas e Compensações Urbanísticas, deliberou o reconhecimento de especial 
interesse público do referido empreendimento.-------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a isenção acima mencionada, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 2008.-------------------------------  
 
46 –ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA AO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE – SMAT; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente ofício nº 5883, datado de 2008-06-04, dos Serviços Municipalizados 
de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, remetendo o 
original da Alteração do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água ao 
Município de Portalegre, a qual se dá como reproduzida e se anexa à presente 
acta, dela fazendo parte integrante, para efeitos de aprovação. 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 a referida alteração.--------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva solicitou esclarecimento quanto à 
alteração solicitada, ou seja, o que é que se pedia, propriamente, para ser 
alterado no Regulamento? Teria a ver com o imposto anterior que deixou de 
existir e se iriam encontrar uma maneira de se continuar a receber uma parte 
do mesmo?-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador António Biscainho disse que houve uma Lei, 
aprovada na Assembleia da República, que acabou com o que era designado 
pelo aluguer do contador. No Concelho de Portalegre e no que diz respeito aos 
Serviços Municipalizados, tal aluguer já não existia. Há muitos anos que, o 
serviço de fornecimento de água, tem uma tarifa com duas componentes: uma 
componente fixa, denominada quota de disponibilidade e outra componente 
móvel que corresponde ao consumo que cada um faz. A referida alteração ao 
Regulamento prende-se com o perfeito esclarecimento daquilo que se entende, 
para que não subsistam dúvidas e de acordo com as recomendações do IRAR, 
por quota de disponibilidade para que, juridicamente, ninguém diga que existe 
uma forma encapotada de fazer o aluguer dos contadores. Mais referiu que, 
olhando para o custo e para a receita, uma vez que a tarifa tem de ser cobrada, 
por força da Lei das Finanças Locais e das directivas Comunitárias e inclusive 
está a ser desenvolvido um trabalho, no âmbito da Associação de Municípios, 
que permite aos mesmos demonstrar aquilo que são os custos pela prestação 
dos serviços, portanto os consumidores ou pagam daquela forma ou pagam 
por imperativo legal. As Leis do Ministério do Ambiente indicam que, nos lixos, 
nos esgotos, na água deverá haver uma componente fixa da tarifa que 
corresponde à existência de um serviço que é permanente e que está à 
disposição de todos os consumidores. A manutenção corrente das infra-
estruturas tem um custo, por outro lado, a água consumida, o lixo produzido e 
as águas residuais tem outro. Mais referiu que, os Serviços Municipalizados, as 
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Câmaras ou quaisquer empresas distribuidoras de água têm de ter sempre 
uma receita correspondente ao custo da disponibilidade do serviço e, ou se faz 
daquela forma ou imputando ao metro cúbico consumido um determinado 
valor. Colocou a questão se seria justo que quem tem uma casa de férias, onde 
vai uma vez no ano e que pouco consome de água, bem como quem tem um 
consumo baixo não pague nada ou se, como tem sido a filosofia que tem sido 
seguida e que continuará a vigorar, exista um valor igual para todos que 
corresponda à disponibilidade do serviço? ------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que, actualmente, o preço da 
água era substancialmente mais cara do que era habitual, na cidade. Tal devia-
se ao custo a que a Câmara tem de comprar a água às Águas do Norte 
Alentejano. Anteriormente, a Câmara Municipal de Portalegre ganhava dinheiro 
com a distribuição da água e, hoje em dia, só não ganha como tem de fazer 
face a alguns custos subjacentes àquele negócio. Na parte correspondente aos 
afluentes a questão ainda se torna mais complicada e no que respeita aos 
resíduos sólidos, têm uma taxa que faz face às despesas de relacionamento 
com a VALNOR, sem imputar os custos de recolha local aos munícipes, ou 
seja, existe uma tendência para que se venha a reportar aquele aspecto. 
Referiu ainda que a Câmara de Portalegre talvez seja a única que já se 
encontra a viver aquele mesmo drama, no sistema das águas, porque até 
então a empresa das Águas do Norte Alentejano, continua a fazer o que tem 
vindo a fazer e o único a suportar os custos da situação tem sido a Câmara 
Municipal de Portalegre. Cumulativamente com todas as outras situações que 
têm em cima da mesa, como foi o caso dos pedidos de isenções e as 
manifestações de boa vontade que são impulsionados a fazer, questionam-se 
como é que se encontra sustentabilidade para outras necessidades. Foram 
situações que, à anteriori, eram fontes significativas de receita de que a 
Câmara usufruía e, actualmente, passou a ser um negócio deficitário. -----------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que gostaria de fazer uma chamada de 
atenção às palavras proferidas pelo Presidente da Câmara. Não duvida de que, 
hoje em dia, os custos com a água sejam superiores mas tal realidade deve-se 
ao facto de, as Águas do Norte Alentejano e de outras entidades como, 
provavelmente, a Câmara anterior, terem efectuado investimentos avultados 
para que, hoje em dia, não existam as quebras do fornecimento de água na 
rede que existiam outrora. A questão em causa revela-se, única e 
exclusivamente, porque foi publicada, em Decreto-Lei, uma cláusula que não 
permitia que fosse cobrado qualquer aluguer dos contadores de água, aliás, já 
existia noutro tipo de serviços. O que aconteceu foi que os distribuidores de 
água em baixa, naquele caso as Câmaras, se socorreram, para evitar a perda 
de receitas advenientes dos alugueres, da cobrança daquela taxa. Disse 
admitir até que o parecer do IRAR possa induzir à opinião da Câmara Municipal 
de Portalegre mas não admite que seja exclusiva aquela opinião. Na sua 
opinião a Lei vale mais do que o dito parecer e o que considerou estar em 
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causa foi a substituição de uma taxa por outra. Não foi legal. Relativamente aos 
resíduos sólidos, compreende o facto das Câmaras cobrarem taxas pelos 
mesmos mas, todos sabem que, a opinião do PS era de que aquela taxa não 
deveria ser indexada ao consumo de água. -----------------------------------------------  
  
No uso da palavra, Adriano Capote disse que gostariam que o assunto não 
andasse à volta do pagar ou não a taxa que o Governo decidiu anular. De 
facto, o Governo anulou a dita taxa de aluguer de contador mas o custo de 
água consumida irá continuar a ser pago. Questionou a sociedade em que 
estamos, quando a água é tratada como um bem de consumo normal? Quando 
se defende naquela Câmara e no País que a água tem custos e não é um bem 
social e se transforma a água num bem, então terão de pagar, 
necessariamente, os custos. À volta da mesma passa muita coisa, quer em 
termos de saúde, quer de conflitos. A lógica instaurada pelo Governo e 
Autarquias é a de que os custos terão de ser pagos pelo utilizador, contudo, o 
grande problema é que não querem e por tal votam contra, que a água seja 
considerada um bem normal de consumo normal. Referiu ainda que a água era 
um bem social e, como tal, devidamente subsidiado ou financiado por quem 
tem responsabilidade para tal, quer o Poder Central, quer o Poder Local. 
Naturalmente, para os Municípios, o Governo terá de transferir verbas para que 
o Poder Local o possa executar. -------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, segundo lhe 
pareceu, nem todas as Câmaras interpretaram o Relatório de igual modo e, 
portanto, algumas não introduziram aquela quota de disponibilidade. Não lhe 
pareceu que pudessem proceder assim pois deu a entender que estariam a 
substituir a falta de uma receita por outra. Mais referiu que se iria abster porque 
não conseguia retirar, do parecer em questão, o mesmo que o Vereador 
Biscainho.-------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Novamente no uso da palavra, o Vereador Biscainho informou que, naquela 
situação, a Câmara não estaria a substituir uma coisa por outra porque a quota 
de disponibilidade já existia há muitos anos. O que estava em causa era que a 
letra do Regulamento não induza em erro de que, aquilo que já era a quota de 
disponibilidade e não o aluguer do contador, se referia à manutenção da rede e 
não ao dito aluguer. Os contadores não terão de ter, efectivamente, nenhum 
aluguer. Tal entendimento já existe nos Serviços há, provavelmente, dois anos. 
Portanto, os Serviços Municipalizados, como entidade gestora e distribuidora 
da água em baixa, têm uma determinada receita que cobram aos 
consumidores, que advém de uma parte fixa da tarifa que era e continuará a 
ser a chamada quota de disponibilidade e uma parte móvel que está indexada 
ao consumo de cada um. Se, porventura, os Serviços Municipalizados, 
entendessem a Lei da Assembleia da República, que está em contradição com 
as que têm vindo do Governo, e a aplicassem daquela forma teriam de 
aumentar o valor do metro cúbico da água, para terem a mesma receita. Mais 
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disse estarem de acordo com aquilo que era o parecer do IRAR, o qual é o 
Instituto regulador da matéria em apreço e que refere não ser justo que quem 
possui uma casa fechada, com contador e disponibilidade para consumir água, 
pura e simplesmente, não pague nada e, por outro lado, aquele que tem de a 
consumir, por não ter a casa fechada porque lá vive, tenha de pagar também 
por aquele que não utiliza a rede pública de abastecimento. Concluiu dizendo 
que existe pois uma componente fixa daquela tarifa que se destina a suportar 
parte dos custos da disponibilidade do serviço e devido a tal se chama quota 
de disponibilidade. Em jeito de conclusão, chamou a atenção para o que foi dito 
pelo Luís Testa e que tal não correspondia à verdade porque as Águas do 
Norte Alentejano cobram-lhes um serviço que encontraram já feito, ou melhor, 
cobram pela exploração, tanto da ETA como da ETAR que a Câmara Municipal 
de Portalegre construiu e aquilo que foi a única obra que as Águas do Norte 
Alentejano construiu no Concelho foi a ETAR dos Fortios. Além do mais, têm 
em atraso todas as outras que já deveriam estar concluídas desde 2001, como 
por exemplo: Vale de Cavalos, Alegrete, Carreiras e que têm estado em 
“banho-maria”, atrasando investimentos com projectos destinados a freguesias 
que são prioritárias como nas Carreiras, Urra, Alegrete, Alagoa, etc. Informou 
ainda que aquilo que a Câmara recebeu pela integração daquelas infra-
estruturas nos sistemas em alta, não deverão ter dúvidas porque não pagam 
tudo o que, ao longo dos anos, os sucessivos Executivos se empenharam a 
fazer. De tal forma que o problema da água estava resolvido quando se deu a 
integração do sistema do Norte Alentejano. O que a Câmara recebeu, sem ter 
em conta as outras obras que poderiam ter sido feitas e não foram, para os 
técnicos dos Executivos sucessivos nada foi valorizado e foi ressarcida daquilo 
que foi o seu próprio investimento. Foram obras financiadas com fundos 
comunitários a 70% ou 75% e, posteriormente com contratos-programa que 
chegaram aos 90%. Sugeriu que se comparasse aquilo que a Câmara recebeu, 
que não chegou a dois milhões de euros, com os sessenta milhões que foram 
recebidos pela de Castelo Branco. Em relação às interrupções do fornecimento 
de água ao Concelho disse que foram devidas a uma política de substituição 
da rede, que ainda não se encontra completa, mas que levou a que, em quatro 
anos, se construíssem cerca de 120 km de rede, num investimento superior a 
cinco milhões de euros, sem descurar o que ainda resta fazer, nomeadamente 
na parte histórica da cidade e em algumas freguesias rurais. ------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com sete votos contra, aprovar a alteração ao Regulamento acima 
indicado, conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de 
Junho de 2008.------------------------------------------------------------------------------------  
 
47 – REVISÃO ORÇAMENTAL / 2008 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E TRANSPORTES DA CÂMARA MUNCIPAL DE PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
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Presente ofício nº 5882, datado de 2008-06-04, dos Serviços Municipalizados 
de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, remetendo o 
original da 1ª Revisão Orçamental/2008 dos respectivos Serviços, para efeitos 
de aprovação. A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto na alínea 
c), do nº 2 do Artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11-01, deliberou aprovar o documento. --------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com quatro abstenções, aprovar a revisão acima mencionada, 
conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 
2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48 - PROJECTO DE REGULAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 
PROTECÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente informação nº 31/2008, do Gabinete Técnico Florestal, datada de 
2008-05-28, remetendo Projecto de Regulamento dos Serviços Municipais de 
Protecção Civil do Município de Portalegre. 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 o Projecto. -------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Adriano Capote disse que embora as 
Associações de Bombeiros não sejam agentes de protecção civil, pois os 
Corpos de Bombeiros é que o são, existem aspectos que, quando se trata da 
protecção civil no Concelho, que passam também pela existência e pela 
competência da dita Associação, especialmente a nível logístico. No caso 
específico de Portalegre, sabe-se que, por maior que seja o incêndio, a 
Associação fecha o Bar e o Restaurante e é capaz de dar alimentação a toda a 
gente que precisa. Naquele sentido, parece-lhe que para além de ter um corpo 
de Bombeiros, apesar de todos os apoios que a Administração e o Poder Local 
dão, considera ser muito importante que na Comissão Municipal de Protecção 
Civil estivesse representada a Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Portalegre. A segunda proposta que colocou era que não fosse um elemento 
do Comando o representante mas sim o próprio Comandante. Por duas razões: 
primeiro porque no Regulamento Geral dos Corpos de Bombeiros não existem 
vários elementos de Comando, existe um Comandante que tem adjuntos ou 
acessores e há funções desempenhadas por delegações de competências, 
quando o mesmo não está presente. Portanto, caso não haja nenhuma razão 
particular para o caso de Portalegre, pareceu-lhe que o representante do Corpo 
de Bombeiros, dentro da Comissão de Protecção Civil, deva ser o 
Comandante. Mais adiantou que, se assim não for, por estar lá um elemento do 
Quadro de Comando e poderá haver a hipótese do Comandante do Corpo de 
Comandos vir a ser o Comandante Municipal de Protecção Civil, discordará de 
tal acumulação de funções. Não existindo, à priori, incompatibilidade legal, 
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surgirão, no entanto, incompatibilidades funcionais. No seu parecer, a 
Protecção Civil Municipal não se trata apenas do combate a incêndios, mas sim 
um organismo que superintende e coordena, em função de uma dimensão pura 
e disciplinar, qualquer ocorrência no terreno. ---------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Biscainho disse não ter nada a opor quanto às 
propostas apresentadas. Mais informou que, no Regulamento, quando se diz 
que faz parte um elemento do Corpo de Bombeiros, não significa minorizar o 
Comandante, uma vez que será o próprio a participar ou a delegar em alguém. 
Relativamente à Direcção, também nada os repugna que aconteça como foi 
dito, antes pelo contrário. O âmbito da Protecção Civil tem a ver directamente 
com as operações de socorro, as quais são competência específica do 
Comando e do Corpo Activo. Quem for à Comissão Municipal terá de ir 
articulado e tomar posição sobre o que irá ser a sua competência e quando 
extravasar para além do previsto, terá de consultar a Direcção, porque não 
poderá ir para a Comissão de Protecção Civil tomar posições da competência 
da Direcção da Associação e não da estrutura operacional do Corpo de 
Bombeiros. Informou os presentes que o Executivo Municipal não considerou 
tais situações sob aquele ponto de vista. --------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, O Presidente da Câmara disse não achar necessário 
discutir aquela questão porque, pela lógica normal, só não será o Comandante 
se o próprio assim não entender. ------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que a redacção terá de 
ser aquela porque, de outra forma, se a Câmara está a relacionar como 
parceira de uma entidade externa, não irá colocar questões sobre quem é que 
vai representar. Será pois o representante que a entidade achar que está 
idóneo, na altura devida.------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Adriano Capote disse que, ao ter falado do 
Comandante, não leu, em nada do que estava escrito, qualquer intenção de 
minorar mas sim somente por uma questão de correcção. Existe um 
Comandante e existem adjuntos e o responsável único pelo Corpo de 
Bombeiros é o Comandante, o qual actuará como quiser. No seu entender, o 
mais correcto é que seja o Comandante a estar na Comissão Municipal, quanto 
ao facto de lá estar a Associação enquanto Direcção, nada tem a ver com os 
aspectos operacionais de Protecção Civil, mas sim com a logística e apoio às 
acções de Protecção Civil, em que a Direcção poderá ter importância e foi 
naquele sentido que colocou a sua sugestão, propondo que a mesma fosse 
tida em conta no Regulamento.---------------------------------------------------------------  
 
Na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Jaime Azedo 
disse aceitar a proposta de alteração, no sentido de serem referenciadas as 
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sugestões do Membro Adriano Capote. Colocou um Ponto de Ordem à Mesa e 
interrompeu os trabalhos, com recomeço dos mesmos previstos para as 23:00.  
  
Recomeçaram os trabalhos. -------------------------------------------------------------------  
 
Relativamente às sugestões apresentadas, foram as mesmas colocadas à 
votação e ambas aprovadas por maioria. --------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com onze votos contra e quatro abstenções, aprovar o referido 
Projecto de Regulamento, conforme deliberação do Executivo tomada em 
reunião de 09 de Junho de 2008. ------------------------------------------------------------  
 
49 – 2.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO DE 2008 E GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente a 2ª Revisão ao Orçamento de 2008 e às respectivas Grandes 
Opções do Plano. A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto na 
alínea c), do nº 2 do Artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11-01, deliberou aprovar o documento. --------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Biscainho informou que, relativamente ao 
documento em análise, obviamente que sem receitas, não seria possível pagar 
aos Clubes, os subsídios às grávidas e outros subsídios de ordem social que, 
se não recebessem no ano em curso, receberiam no ano seguinte. A 
Administração Pública Central não paga no mês a seguir a despesa do mês 
anterior. Lamentou o facto de a receita não ter sido maior para cobrir mais 
situações carenciadas. --------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que, relativamente à 
revisão, decorre da natureza do orçamento de estado, o qual era um 
documento provisional, aprovado antes do final do ano e que, por força das 
circunstâncias, naquela atura, os saldos nunca estão apurados. Portanto não 
seria possível fazer-se uma previsão para os diferentes saldos, tanto da parte 
da Câmara Municipal como por parte dos Serviços Municipalizados, ou seja, a 
transferência dos saldos ocorridos. Quanto ao desenrolar da despesa, se existir 
uma receita, é necessário fazer uma provisão em função das diferentes 
rubricas e tentar encontrar o montante das verbas que foram gastas. É o 
procedimento normal a ter.---------------------------------------------------------------------   
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com sete abstenções, aprovar o Orçamento e as Opções do Plano em 
debate, conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de Junho 
de 2008.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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50 – PROHABITA- EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE 
DE € 155.652,00; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente informação da Divisão Financeira, datada de 2008-06-04, remetendo 
propostas das entidades bancárias convidadas para o Processo de Empréstimo 
de Longo Prazo até ao montante de € 155.652,00€, destinado à aquisição de 
13 fogos no âmbito do 2.º acordo de colaboração – PROHABITA, sendo a taxa 
praticada pela Caixa Geral de Depósitos a mais favorável aos interesses do 
Município, com a taxa Euribor a 6 meses tendo um spread praticado de 0,874% 
em todo o período do contrato. A Câmara tomou conhecimento e, ao abrigo do 
nº 2 do art.º 39º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro, deliberou aprovar a 
proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, com a taxa Euribor a 6 
meses tendo um spread praticado de 0,874%. --------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com sete abstenções, aprovar o referido empréstimo, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 2008. ----------  
 
51 – EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE € 
704.191,31 – CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NA 
ÁREA DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL – 2.ª FASE; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente informação da Divisão Financeira, datada de 2008-06-04, remetendo 
propostas das entidades bancárias convidadas para o Processo de Empréstimo 
de Longo Prazo até ao montante de € 704.191,31, destinado ao pagamento do 
projecto Concepção/Execução de Infraestruturas na área de expansão da Zona 
Industrial – 2.ª fase, sendo a taxa praticada pela Caixa Geral de Depósitos a 
mais favorável aos interesses do Município, com a taxa Euribor a 3 meses 
tendo um spread praticado de 0,67% em todo o período do contrato. A Câmara 
tomou conhecimento e, ao abrigo do nº 2 do art.º 39º da Lei nº 2/2007 de 15 de 
Janeiro, deliberou aprovar a proposta apresentada pela Caixa Geral de 
Depósitos, com a taxa Euribor a 3 meses tendo um spread praticado de 0,67%.
  
Solicitando o uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, acharia estranho 
se mais um empréstimo passasse sem que ninguém se interviesse para o 
assinalar. Disse ter percebido o facto de a Câmara, de acordo com a Lei das 
Finanças Locais, ainda não estar nos limites de endividamento e também a 
aplicação daquele dinheiro no pagamento de infra-estruturas para a expansão 
da Zona Industrial, contudo, propôs que, se todos os membros ali presentes 
aceitassem a sua representatividade, na próxima reunião da Assembleia 
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Municipal o Presidente da Câmara prometesse não apresentar mais nenhum 
empréstimo para votação.----------------------------------------------------------------------  
  
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que os empréstimos não 
estavam, obviamente, a ser contraídos em vão, mas sim de acordo com 
situações devidamente identificadas. Mais disse que, no ponto anterior, o qual 
tinha a ver com a habitação social, registou com admiração a abstenção de 
certos membros quando anteriormente, falaram na necessidade de mais 
posturas de natureza social. Perante o pedido que lhe foi colocado de não fazer 
mais empréstimos, não considera que tal acto seja a salvação, nem mesmo o 
contributo maior para a causa de Portalegre. Na conjuntura que se vive 
actualmente, estão com aqueles níveis de endividamento porque, na realidade, 
estão amputados de fontes de financiamento indispensáveis para efectuarem o 
que é necessário, no decorrer do mandato. Na prática, o QREN, como 
tradicional fonte de financiamento, não existiu, não só cá mas a nível nacional. 
Portanto, na directa proporção do que referiu, a capacidade de endividamento 
do Município tem relação com as questões do crédito. A principal preocupação 
não será o endividamento inerente aos investimentos que se fazem porque os 
mesmos não são fantasiosos, mas sim indispensáveis para fazerem face à 
componente que têm de agregar aos fundos comunitários. Quando se falou do 
PROHABITA e do financiamento subjacente ao mesmo, é sabido que o IRU 
comparticipa a habitação social em 50%. O Município pode e deve recorrer ao 
crédito para obter o restante que é necessário. O que tem de ficar claro é que a 
política que foi tão aplaudida pelo facto de terem feito habitação social 
recuperando as casas velhas no interior da cidade, foi mais onerosa do que em 
vez de se terem construído mais blocos. Daquele modo, dispersaram-se pela 
cidade mais habitações, recuperou-se parte da cidade e contribuiu-se para o 
esquema do comércio, etc. As verbas subjacentes àquele processo foram as 
mesmas que se conceberam para as habitações sociais feitas nos tradicionais 
blocos, sendo certo que construir um T0 ou um T1, naquela modalidade da 
habitação social, na parte histórica da cidade seria infinitamente mais caro. 
Actualmente têm 270 famílias à espera de habitação social, têm um processo a 
decorrer para 155 e, portanto, deve existir coerência e solidariedade naquelas 
questões sociais, uma vez que o problema da habitação é grave nesta cidade. 
Mais informou que não foi o próprio que garantiu habitação social para todas as 
pessoas que dela necessitam, no entanto tem todo o interesse em viabilizar tal 
situação e solicitar para que sejam aumentadas as dotações e para que a 
política de construção social continue no bom caminho. ------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que, ainda em relação à recuperação do 
centro urbano histórico da cidade, o seu partido não estava contra e nem 
sequer contra o facto de se transformar o mesmo em habitação dita social. 
Contudo era sabido que o modelo de gestão equacionado pela Câmara 
Municipal de Portalegre relativamente àquela questão não seria o mesmo se 
fosse preconizado pelo PS. Não votaram contra mas sim abstiveram-se, o que 
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são situações distintas. Mais disse que, no que concerne ao empréstimo a 
contrair pela Câmara, relativamente à Zona Industrial, estão já fartos de 
explicar ao Sr. Presidente que o que se pretende não é uma zona deserta e 
desertificada mas sim empresas. As opiniões, por serem divergentes não 
significa que não sejam ambas verdadeiras e positivas. Por fim, disse ao 
Presidente da Câmara que gostaria que o esclarecimento prestado fosse que 
aquele empréstimo, em apreço, seria necessário contrair porque as tais 100 
empresas se encontravam instaladas. Não será surpresa para ninguém se, na 
próxima reunião daquela Assembleia, for apresentado outro empréstimo. 
Referiu ainda que, provavelmente será assim até se esgotar o plafond 
disponível para a Câmara pagar o que já foi feito ou o que falta fazer, mesmo 
que não estejam as tais cem empresas, anunciadas pelo Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta ao que foi dito, o Presidente da Câmara Municipal de Portalegre 
disse que para se terem as empresas era necessário existir espaço de 
acolhimento. Foi facultado um documento para se ter noção das empresas que 
já lá estão e as que faltam instalar. Não tem dúvidas de que na Zona Industrial 
irão estar mais de cem empresas. Contudo, inicialmente, deverão estar os 
terrenos comprados e com infra-estruturas indispensáveis para fixação das 
mesmas. Actualmente, não é só em Portalegre que se tornou difícil a instalação 
de empresas. Têm feito os possíveis e impossíveis naquela matéria e o que 
está em causa era o facto de, qualquer empresa, de pequena ou de grande 
dimensão, que se queira cá instalar tem condições de acolhimento. Além dos 
empresários da zona, existem ainda condições a ter em conta como sendo o 
desequilíbrio necessário para incentivar os investidores de fora a funcionarem 
cá. Referiu ainda que dos possíveis interessados, a quem foi mostrada a Zona 
Industrial, não houve nenhum que não tivesse gostado das condições que viu. 
O facto daquela zona ter suscitado curiosidade e perspectivas para quem era 
de fora e pretendia montar uma estrutura, ficaram certos de que se está num 
posicionamento privilegiado e estratégico no que diz respeito à fronteira com 
Espanha. Contudo as ligações viárias com o país vizinho são, como se sabe, 
pouco favoráveis. Em jeito de conclusão disse ainda que os Portalegrenses 
não iriam sentir nenhuma consequência dos empréstimos que a Câmara 
Municipal de Portalegre tem contraído, porque os mesmos são para 
proporcionar estruturas à cidade. Todos os empréstimos foram e serão 
necessários. Aceita as diferentes opiniões e prefere até ser criticado por ser 
ambicioso naquilo que se faz e da forma que se faz, do que ter uma visão 
pequena e pobre que deixou a perder em relação a muitas cidades com as 
quais se deveria ter uma postura competitiva, desde há muitos anos.-------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Maria Dulce Carrapiço disse que gostaria de fazer 
uma chamada de atenção para os Regulamentos daquela Assembleia 
Municipal. Os Deputados estão ali presentes para fazerem as perguntas que 
entenderem e os restantes, como sendo o caso concreto do Presidente da 
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Câmara, estaria ali para esclarecer as dúvidas que surjam. É algo que está 
definido no dito Regulamento. Embora existam alguns membros que 
pretendem algum protagonismo, entende que as lições que se pretendem dar, 
em forma de resposta, começam a ser abusivas. Solicitou, pois, que fosse tido 
em conta o Regulamento de Funcionamento daquela Assembleia Municipal. ---  
 
O Presidente da Mesa, Jaime Azedo, entendeu por bem reafirmar um princípio 
geral que tem norteado a sua maneira de dirigir as sessões da Assembleia. O 
Regimento da Assembleia Municipal não é explícito, relativamente àquele 
assunto e tem-se feito por privilegiar que aquele seja o fórum de debate 
político. Inclusive no que respeita ao facto de se prolongarem os pedidos de 
antes da Ordem do Dia, para que se possam trocar as ideias e até mesmo 
nalgumas opiniões mais apimentadas que se têm tolerado. --------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que existe 
liberdade de expressão e que a mesma não pode ser retirada a ninguém. Não 
entende, de modo algum, que deva ser limitado na sua capacidade de resposta 
sobre qualquer que fosse a matéria em debate e questionou se teria infringido 
alguma das regras de boa educação, perante algum dos membros presentes. -  
 
Pedindo, novamente, o uso da palavra, Luís Testa disse ao Presidente da 
Câmara que ninguém lhe estaria a tirar qualquer liberdade para opinar fosse no 
que fosse. No entanto, nem ao abrigo de uma interpretação mais lata, por parte 
do Presidente da Assembleia, se tem o direito de colocar questões aos 
Membros daquela Assembleia. Tal acto estaria a inverter a lógica. A 
Assembleia Municipal considera-se o Órgão de fiscalização da Câmara 
Municipal e não o contrário. -------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com quatro votos contra e três abstenções, aprovar o referido 
empréstimo, conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de 
Junho de 2008.------------------------------------------------------------------------------------  
 
52 – QUALIFICA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E DE 
PRODUTORES PARA A VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS 
PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES – PROPOSTA DE 
ESTATUTOS E ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Presidente, acompanhada de 
proposta de Estatutos da QUALIFICA – Associação Nacional de Municípios e 
de Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais 
Portugueses. A Câmara tomou conhecimento e, conforme previsto na alínea j) 
do nº 2, do Artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, 
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de 11-01, deliberou aprovar os estatutos e a adesão do Município de Portalegre 
à QUALIFICA. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que, relativamente àquele 
assunto, gostariam de solicitar alguma exposição de motivos, ou melhor, qual 
era a natureza daquela Associação, a quota e o interesse em participar.---------  
 
No uso da palavra, Mata Cáceres respondeu, dizendo que o QUALIFICA 
pretende ser uma Organização para a qual estavam a ser convidados os 
Municípios, a nível nacional, que quisessem aderir, nomeadamente os que 
fossem detentores dos ditos produtos que são entendidos como instrumentos 
ao serviço do desenvolvimento regional e que são oriundos das zonas rurais. 
Existem Concelhos que no território nacional não têm outras soluções de 
projectos possíveis de desenvolvimento que não tenham que ver com aquele 
tipo de produtos e, muitas vezes, existe uma certa dissociação entre os 
detentores dos referidos produtos e os respectivos Municípios. Portanto o que 
se pretendia era que haja, por parte dos mesmos, um incremento de 
consciência, relativamente à importância que tais produtos podem ter, a 
diversos níveis, e que exista também, através da Associação, a possibilidade 
de ajudar a clarificar uma série de situações relacionadas com o cumprimento 
de determinadas regras. Mais informou que, recentemente, o Ministério da 
Agricultura alterou algumas adaptações das normas comunitárias para o 
Estado Português que tinham leituras um bocado rígidas quanto a certos 
aspectos, como seria o caso da matança tradicional do gado suíno e, neste 
momento houve uma Portaria que tornou mais flexível a atitude perante tais 
situações. Inclusive o facto de se poder fornecer a Institutos de Solidariedade 
Social e a Misericórdias determinados produtos que, por vezes se oferecem, 
bem como o explorador de um turismo rural poder utilizar certos produtos da 
quinta, tudo estava relativamente limitativo. Contudo, noutros Países, com a 
mesma legislação comunitária, a regra não era exactamente igual. 
Posteriormente, foram aplicados exageros por parte da ASAE, a qual embora 
seja indispensável para que exista alguma disciplina e salvaguarda de certos 
aspectos essenciais no nosso País, mas em que alguns elementos agiram de 
forma exagerada perante uma série de situações já mencionadas. No que diz 
respeito a um conjunto de organizações, que se agregam a todas aquelas 
situações, como sendo o caso das que prestam serviço na área do HCCP e 
das certificações, são negócios que se tornaram, relativamente, fluorescentes à 
custa daqueles produtos, sem que os produtos estejam devidamente 
sedimentados e incrementados ao nível das regiões. Portanto, foi naquele 
sentido que fizeram uma proposta a alguns Municípios e, actualmente, existe a 
perspectiva de poder ser criado uma secção da Associação de Municípios para 
os que queiram aderir àquela filosofia. Uma vez que o Município tem tradição e 
experiência naquela área, têm vindo a rodear-se de um conjunto de pessoas e 
de Câmaras que manifestaram a sua participação naquela ideia. Mais disse 
que a jóia de adesão estará na ordem dos cinco mil euros, os quais podem ser 
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pagos fraccionadamente e a quota, em princípio, será definida pelas Câmaras 
que queiram aderir e, quer em termos quantitativos, quer em termos dos modos 
de pagamento. Portanto, não se pretende que as quotas e a jóia sejam factor 
de impedimento para que uma Câmara possa entrar. Pretende-se pois que seja 
uma forma de tornar possível que a associação se organize, comece a 
funcionar e que tenha sustentabilidade por aquela via, para fazer face ao 
orçamento que será remunerar meia dúzia de pessoas, a nível nacional, para 
tratarem de um problema daquela natureza e equipar a organização para ter 
autonomia financeira para trabalhar. Relativamente ao número de Municípios 
interessados existem cerca de quarenta, que começarão por aderir. 
Inicialmente contactaram os que são mais afectados naquela matéria. Numa 
segunda fase, alargou-se a iniciativa a todo o território e, embora alguns 
Municípios não tenham recebido a comunicação que lhes foi enviada, pelas 
vias normais de comunicação, será um processo que se pretende mais 
evolutivo do que quantitativo. Na sequência de um debate tido com Norte 
Alentejano e o Sul da Beira, a questão referente àqueles produtos foi entendida 
como a causa próxima e a situação possível de ser o factor primordial de 
competitividade a partir do qual se irão desenvolver projectos em torno 
daqueles territórios. Mereceu, inclusive, o consenso, não só das Câmaras do 
Norte Alentejano, bem como das do Sul da Beira. --------------------------------------  
 
No uso da palavra, Adriano Capote questionou os representantes da Câmara 
se teriam conhecimento do custo total de funcionamento da Associação em 
causa, porque o Conselho Permanente, que é um dos órgãos essenciais à 
referida Associação, inclui um representante de cada um dos membros dos 
sócios efectivos. Naturalmente que aquele órgão tem uma força, 
eminentemente, técnica, a qual envolve custos de funcionamento, de estudos, 
etc., portanto, a questão que colocou foi se existe uma noção do valor para que 
a Associação arranque, se consolide e para que fique em condições de vender 
os serviços para os quais vai ser criada. --------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Mata Cáceres disse estarem a formar a 
Organização e serão desenvolvidos projectos consoante aquilo que se queira 
investir na mesma. À partida existirão custos mínimos que pensa serem 
fundamentais. Dispõem de um orçamento previsional que poderá ser facultado 
aos Membros que queiram. Terão vários tipos de sócios que vão ser os 
agrupamentos e entenda-se que dos mesmos se irá pretender uma grande 
contribuição, não só monetária porque, na realidade, importa que se consigam 
angariar um punhado de entidades emanadas daquele conjunto de ideias e de 
princípios, para que, daqueles produtos que são cerca de setecentos e que 
estão nas primeiras prioridades do Ministério da Agricultura, se faça um 
instrumento de desenvolvimento ao serviço de pessoas e de causas, para 
manter uma política de continuidade. Referiu ainda que têm uma equipa de 
pessoas que já trabalha naquele assunto e elaboram trabalhos para que, em 
conjunto com a Associação de Municípios, se sedimente a dita secção e, sem 
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estar dependente daquela situação económica, comece a trabalhar. A jóia, que 
será susceptível de poder ser paga por tranches, e a quota a pagar serão 
definidas em função do número de Câmaras que aderirem. A quota poderá ser 
irrisória e, relativamente, mais baixa. Se porventura aderirem menos, 
provavelmente o esforço financeiro inicial deverá ser maior, porque existem 
mínimos que são necessários e, embora a Associação não venha a ter muitos 
custos com instalações porque funcionará por várias sedes que lhe serão 
cedidas. Os custos necessários serão com algum equipamento informático e 
uma viatura para deslocações, bem como as remunerações que irão beneficiar 
de um conjunto de pessoas que quiseram colaborar naquele processo. Mais 
informou que foi feito um orçamento previsional que permitiu chegar aqueles 
valores enunciados e que poderá fazer chegar aos interessados. ------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que, relativamente à explicação que foi 
dada, a ideia pareceu-lhe interessante e barata. No seu entender, cinco mil 
euros para iniciar uma organização daquele tipo não é quase nada e se os 
custos forem na imediata proporção da jóia paga também serão reduzidos, pois 
não faria sentido uma jóia no valor de cinco mil euros depois de a quota ser 
demasiadamente alta. Portanto, o que ali foi explicado foi bem diferente da 
anterior explicação sobre a Naturtejo, em que, posteriormente, se soube que 
era uma estrutura pesada, dispendiosa e com um risco mais elevado do que a 
Qualifica. A iniciativa pode e deverá ser bem mais conseguida do que o Geo 
Parque, que na localidade de Nisa poucas melhorias alcançou. --------------------  
  
Solicitando o uso da palavra, Luísa Moreira fez questão de manifestar o seu 
apreço pela iniciativa que estava a ser debatida. Numa Europa que se quer 
mais unida, num momento em que o Mundo vive problemas grandes e que, 
quer se goste ou não, a globalização se tornou uma realidade, disse ter uma 
satisfação enorme pela aprovação do referido projecto. Parece-lhe que será um 
projecto de futuro e que será assim que deve ser feito, apostando em marcas 
da nossa identidade e que têm a ver com aquilo que somos e que permitem, 
para além do benefício económico e financeiro, que não deixa de ser 
importante, ajudar a perceber aquilo que temos vido a ser, a longo do séculos. 
Mais disse que a Câmara Municipal de Portalegre, ao ter tido aquela iniciativa, 
merece o apoio de todos e, no seu caso pessoal, muito veementemente, foi 
das atitudes que mais lhe tocaram e que deverá merecer uma grande 
divulgação por todo o pais, por forma a que se saiba que se fazem coisas boas 
e se salvaguardam os produtos com projectos de grande sucesso. ----------------  
  
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta e respectiva adesão, que foram 
apresentadas, conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de 
Junho de 2008. -----------------------------------------------------------------------------------  
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53 – RUI MANUEL CARVALHO SERAFIM – AQUISIÇÃO DE PARCELA DE 
TERRENO A DESAFECTAR DO DOMÍNIO PÚBLICO/ FREGUESIA DE CAIA, 
URRA; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente requerimento datado de 2008-02-01, de Rui Manuel Carvalho 
Serafim, solicitando a aquisição de uma parcela de terreno a desafectar do 
domínio público, com a área de 23,79 m2, para logradouro do prédio sito no 
Beco António Pereira, n.º 19, em Caia – Urra, acompanhado da informação n.º 
132, datada de 2008-05-26, do Serviço de Património, referido que terminado o 
período de discussão publica, relativa à desafectação do domínio publico da 
parcela em causa, não foram apresentadas quaisquer reclamações, pelo que a 
Câmara tomou conhecimento e, deliberou autorizar a desafectação do uso da 
referida parcela de terreno destinada a logradouro do prédio urbano com o 
artigo matricial nº 899 da freguesia da Urra. ----------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o requerimento em causa, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 2008. ------------------------------  
 
 
54 – JOSÉ ANTÓNIO CABRITA DOS REIS – “RESTAURANTE CENOURA”, 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A OCUPAÇÃO DE VIA 
PÚBLICA NO LARGO DOS COMBATENTES, DURANTE OS FESTEJOS 
DOS SANTOS POPULARES; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente requerimento datado de 2008-05-08, apresentado por José António 
Cabrita dos Reis, na qualidade de legal representante do estabelecimento de 
bebidas, denominado “Restaurante Cenoura”, solicitando a isenção de 
pagamento de taxas relativas à ocupação de via pública com esplanada, no 
Largo dos Combatentes, nos dias 12, 13, 14, 23, 24, 27, 28 e 29 de Junho, 
destinada a Festa dos Santos Populares, na sequência da deliberação da 
reunião de 2008-05-26, na qual já foi autorizada a referida ocupação. A 
Câmara tomou conhecimento e, deliberou aprovar a isenção do pagamento de 
taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva, disse que aquele ponto 
não se insere no meio dos anteriores pedidos de isenções pagamentos de 
taxas porque, tanto quanto lhe pareceu, era para um restaurante que pretende 
fechar a via para fazer uma esplanada e faz aquele procedimento já há alguns 
anos, portanto não se integrou nas festas dos Santos Populares organizados 
pelos comerciantes e pela Câmara. Pessoalmente, sempre achou que aquelas 
iniciativas dos restaurantes era uma maneira de conseguir organizar festas e 
daí tirar dividendos. ------------------------------------------------------------------------------  
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No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse estar convencido que os 
donos daqueles dois restaurantes daquela zona histórica da cidade, foram os 
últimos resistentes que sobreviveram, até à data, àquela nova onda que se 
instalou. Portanto não se deveriam somente isentar bem como até pagar algo 
mais, de acréscimo, porque aquelas pessoas tiveram de fazer um esforço 
suplementar para poder ter a estrutura necessária ao restaurante para servir 
todos os clientes. Mais informou que, inserido na temática dos Santos 
Populares, acredita que se deva sempre isentar todos os interessados.----------  
   
O Presidente da Mesa da Assembleia acrescentou ainda que aquele 
restaurante em questão foi o que manteve acesa a chama, por assim dizer, dos 
festejos dos Santos Populares durante os anos anteriores e, provavelmente, se 
assim não tivesse acontecido, ter-se-ia deixado de assistir a tais eventos.-------  
 
No uso da palavra, o Secretário da Mesa, José Barradas disse que deveriam 
ter mais coerência em determinadas afirmações proferidas. Embora aquele 
assunto possa ter causado impressão a certos Membros, quem é da cidade ou 
quem cá vive há alguns anos, sabe perfeitamente o espírito festivo que se 
espalha naquelas alturas e em diversos locais. Supostamente os outros 
pedidos de isenção, fora de ordem, deveriam estar agendados ao pé daquele, 
no entanto uns são requeridos primeiro que os outros. O importante da questão 
era que, quem passa na Rua do Comércio ou naquelas ruas onde foram 
montadas as estruturas necessárias, favoreceram o público e deram vida à 
cidade, merecendo, pois, o seu aplauso sincero. ----------------------------------------  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que apenas colocou no ar uma 
dúvida que esperava ver tirada e que, o Sr. Barradas fez da mesma um claro 
aproveitamento político.-------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com uma abstenção, aprovar o pedido, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 2008. ------------------------------  
 
55 – ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE ALEGRETE E VALE DE 
CAVALOS – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA 
PRIMÁRIA DO MONTNHO PARA INSTALAÇÃO DA FUTURA SEDE; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
 
Presente carta datada de 2008-04-01, da Associação de Caça e Pesca de 
Alegrete e Vale de Cavalos, solicitando a cedência das instalações da “Escola 
Primaria do Montinho - Alegrete” para instalação da sua sede,  acompanhado 
de oficio nº 128 da Junta de Freguesia de Alegrete, datado de 2008-04-16 
emitindo parecer favorável bem como de minuta de Protocolo de Cedência das 
referidas instalações, o qual se dá como reproduzido e se anexa à presente 
acta, dela fazendo parte integrante. A Câmara tomou conhecimento e, 
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conforme previsto na alínea f) do nº 2, do Artº 64º, 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 
referido artigo, deliberou aprovar o Protocolo. ---------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Albano Varela e Silva informou os presentes 
que a Escola em causa se chamava de Vale Lourenço e não do Montinho. 
Disse ainda não concordar com o encerramento de vários escolas e que o seu 
aproveitamento deveria se para fins sociais, culturais ou até mesmo para a 
educação de adultos, área onde não se tem verificado um grande esforço para 
se pensar seriamente no assunto. Tal não significa que ao serem emprestadas 
a Associações daquela natureza não tenham todo o sentido como elemento 
vivo das povoações. Referiu ainda que não gostaria que acontecesse o mesmo 
que aconteceu na Escola da Serra, a única do projecto centenário no 
Concelho, que, apesar dos propósitos serem positivos e porque, de facto a 
Banda Euterpe necessitava de uma sede, o facto de lá terem um café e um 
balcão para vender copos de vinho, transformou a mesma num bar e não numa 
escola de música, como seria de esperar. Na sua óptica, aquelas são escolas 
que devem ser usadas para bem da sociedade e do ponto de vista educativo, 
cultural, etc. e deve ser feito um esforço conjunto de forma a não deixar que a 
vida no seu interior desça ao nível de um estabelecimento comercial. -------------  
 
Em resposta ao que foi dito anteriormente, o Presidente da Câmara informou 
que o edifício, actualmente, já não era uma escola e que está temporariamente 
cedido à Banda Euterpe até que as instalações que estão perspectivadas na 
Robinson terminem para usufruto da mesma. Mais adiantou que, 
anteriormente, tinham a Banda num local onde se tinha uma despesa 
significativa para poderem funcionar e que nem sequer eram as instalações 
adequadas para a banda prosseguir os seus objectivos. Além do mais, a Banda 
sempre teve um bar que lhes serve de suporte, como muitas outras entidades e 
que lhes dá sustentabilidade ao seu funcionamento. O que deveria estar em 
causa era se estivessem a optar por entregar a Escola de Vale Lourenço à 
Associação dos Caçadores em vez de outra qualquer Associação que lá 
quisesse fazer educação de adultos mas, infelizmente, não há, portanto, entre 
terem aquilo abandonado e vazio de conteúdo, será cedido à Associação de 
Caçadores para desenvolverem as suas actividades. -----------------------------------  
 
No uso da palavra, Albano Varela e Silva disse que pretendeu com a sua 
intervenção anterior que se tentasse fazer com que as transformações 
daquelas escolas não fossem viradas para a venda de bebidas, bares, etc. 
porque não é para tal que as mesmas existem. No seu entendimento, uma 
escola será sempre uma escola e têm um valor simbólico para quem lá estudou 
e para quem lá trabalhou. Pessoalmente, nada tem contra a dita Associação 
nem contra a banda. ----------------------------------------------------------------------------  
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Novamente usando da palavra, o Presidente disse que o projecto definido para 
aquela escola era outro bem diverso e que o bar da Banda Euterpe bem como 
o reclame afixado no exterior eram transitórios.------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que, relativamente à Banda Euterpe, todos 
os Portalegrenses têm um carinho especial pela mesma, já fazia parte do 
quotidiano. Na sua óptica, o edifício da escola calha bem à Euterpe porque 
confunde-se com a história das pessoas que, provavelmente, ali estudaram. 
Contundo, a questão não seria aquela porque, do ponto de vista funcional, 
aquele espaço até ficaria como escola de música para a Banda Euterpe, no 
entanto, confunde-se sim como sendo o Bar da Euterpe, do que com a 
Sociedade Musical. O facto de o anúncio exterior ser maior do que o placard 
que tem inscrito o nome da Sociedade cria algum engulho nos portalegrenses.  
  
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o pedido de cedência, conforme deliberação do 
Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 2008. ------------------------------  
 
56 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS PARQUES E 
ZONAS DE ESTACIONAMENTO CONDICIONADO E LUGARES DE USO 
PRIVATIVO; 
- Deliberação de 2008-06-09 – 
  
Presente ofício nº 5884, datado de 2008-06-04, dos Serviços Municipalizados 
de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, remetendo o 
original da Alteração ao Regulamento Municipal dos Parques e Zonas de 
Estacionamento Condicionado e Lugares de Uso Privativo, a qual se dá como 
reproduzida e se anexa à presente acta, dela fazendo parte integrante, para 
efeitos de aprovação. 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: -------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar a Alteração ao Regulamento Municipal dos Parques e Zonas de 
Estacionamento Condicionado e Lugares de Uso Privativo que foi 
submetida a inquérito público e sobre a qual não se registou qualquer 
observação; -------------------------------------------------------------------------------  

b) Submeter o documento à Assembleia Municipal, para efeitos de 
aprovação final, conforme previsto na alínea a), nº 2, do Artº 53º, da Lei 
nº 169/99, de 18-09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11-01; ---------------  

c) Mais deliberou o Executivo, tendo em vista agilizar futuras alterações de 
pequena relevância regulamentar, que a aplicação deste Regulamento 
tem tornado necessárias, propôr ainda à Assembleia Municipal: -----------  

O acréscimo de um ponto, designado pelo nº 7, no Artº 20º do Regulamento 
atrás referido, com a seguinte redacção: “A Câmara Municipal é competente para 
alterar, quer o conteúdo, quer o formato, do cartão de residente, dando conhecimento 
dessas alterações ao Órgão deliberativo”. -----------------------------------------------------  
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No uso da palavra, Diogo Júlio solicitou um esclarecimento referente às 
alterações que foram executadas e que vieram ao encontro da necessidade 
que algumas entidades colectivas vinham demonstrando. Existia pois alguma 
dificuldade em conviver com o Regulamento em vigor. Entretanto, não 
encontrou enquadramento para um conjunto de Associações que, não sendo 
empresas não podem candidatar-se a um lugar ou não sendo Associações 
consideradas de utilidade pública. Tal facto pressupõe que haverá um conjunto 
de Sindicatos, sedeados naquela zona da cidade, que ficarão de fora, ou não? 
Ou se por outro lado, considera-se que o enquadramento, como Associação de 
interesse público, será de interesse público para o Concelho e será entendido 
para todas as Associações ali sedeadas? ------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador António Biscainho disse que, relativamente 
àquelas situações descritas, poderá existir acolhimento, na actual redacção do 
Regulamento. Efectivamente terá sido pensada mais directamente para as 
empresas e para a actividade económica do que, propriamente, para a vertente 
das Associações e sindicatos. Contudo, sem dificuldade, poder-se-á enquadrar 
a questão do Sindicato, uma vez que, têm uma viatura ao serviço do mesmo. -  
 
Novamente no uso da palavra, Luís Testa disse recordar-se da altura em que 
foi criado o estacionamento pago, por toda a cidade, e que foram levantadas 
algumas questões relativamente a excepções. Bem como o facto de o 
Presidente da Câmara Municipal de Portalegre ter dito que teriam de ser, 
relativamente inflexíveis quanto às excepções a considerar nos lugares de 
estacionamento porque, caso contrário, todos pediriam excepcionalidade e 
poucos pagariam. Nesse caso, teria de ser a Câmara a suportar a despesa, 
perante a empresa que ganhou a concessão do estacionamento público. Mais 
referiu estar, relativamente, de acordo com aquelas alterações introduzidas 
para uma maior mobilidade dos veículos das empresas da cidade. Condenou, 
porém, o critério utilizado para conceder excepções para estacionar, como por 
exemplo os quatro lugares do paço episcopal, junto à catedral da Sé. ------------  
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a alteração ao Regulamento em causa, conforme 
deliberação do Executivo tomada em reunião de 09 de Junho de 2008. ---------  
 
Terminados os pontos para debate, o Presidente da Assembleia Municipal, 
informou que antes da intervenção público, iria passar a palavra a José 
Barradas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, José Barradas disse que iria renunciar ao seu mandato 
como Membro daquela Assembleia Municipal. No seu entender, já teve o 
tempo suficiente e deve-se ter a consciência de saber quando é chegada a 
altura de sair. Manifestou o seu prazer em ter trabalhado com todos os 
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presentes e desejou os maiores êxitos ao Presidente da Câmara e ao seu 
Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa, em nome do Partido Socialista, felicitou o 
colega José Manuel Barradas, que, durante alguns anos, haviam trabalhado e 
privado com o próprio. Disse ainda que, no fundo, foi para todos um prazer o 
facto de poderem ter estado na presença da sua pessoa. ----------------------------  
 
No uso da palavra, Mata Cáceres disse que o anúncio que o Sr. José Barradas 
tinha feito o entendia como uma perda para aquela Assembleia e para as 
questões políticas da terra. Se existem pessoas que têm uma história na 
política do Concelho, poucos a terão como o Sr. José Barradas, pela forma 
como o mesmo sempre tem vivido tais conjunturas, ao longo dos anos. Referiu 
ainda que, se tivesse a certeza de que o próprio aceitaria o pedido para 
continuar até ao fim do mandato, o faria de bom grado, porque, na realidade, 
aquilo que era a experiência, a vivência e o comportamento político que o Sr. 
José Manuel Barradas teve ao longo dos anos, o levaria a formular um pedido 
para que não abandonasse aquelas actividades. Respeita a opção tomada 
mas, sinceramente, que Portalegre irá perder um valioso contributo à causa da 
Democracia e da vida partidária, na sua globalidade, bem como, um relevo e 
uma importância muito para além do vulgar. Concluiu, desejando as maiores 
felicidades ao Sr. Barradas e solicitando ao mesmo para que reconsiderasse a 
sua tomada de posição.-------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Diogo Júlio disse conhecer o Sr. José Barradas já há muitos 
anos, sempre gostou de trabalhar com ele em diversas ocasiões e, se bem o 
conhece, ele não se irá embora, mas sim andará por perto.--------------------------  
 
O Presidente da Mesa, Jaime Azedo, não quis deixar de agradecer ao seu 
colega toda a colaboração que deu na Mesa daquela Assembleia bem como 
em muitas outras actividades em que trabalharam juntos. Compreende, 
plenamente, a atitude que tomada e, se não for inadiável, as situações da vida 
não se deverão esgotar, certamente. -------------------------------------------------------  
 
José Manuel Barradas agradeceu a todos e afirmou que a decisão que tomou 
era inabalável. Continuará sempre a votar no seu Partido e apoiará sempre as 
pessoas que se candidatarem pelo PSD. Por último fez votos para que a 
Assembleia e a Câmara Municipal continuassem a trabalhar em prol de 
Portalegre e dos Portalegrenses, manifestando toda a sua confiança no actual 
Presidente da Câmara Municipal, para esse efeito. -------------------------------------  
 
 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
======================== 
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Nos termos do Regimento da Assembleia Municipal, deu o Sr. Presidente da 
Assembleia, a palavra ao público presente na sala.-------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Francisco Ceia, agradeceu a oportunidade 
concedida para ali poder falar e disse que, como Portalegrense que é há cerca 
de cinquenta anos, lamentou ter ouvido algumas coisas relativamente às 
construções na Zona Industrial. Desde há algum tempo que sonha construir 
naquela zona e concorda que o preço por metro quadrado dos lotes tenha 
baixado para 1,50€, no entanto já algum tempo que o havia pago, pelo preço 
anterior de 5,00€, e ainda não fez nada, até ao momento. Lamenta o facto, 
assim como outras pessoas que já pagaram. Mais disse que para quem tem 
pouco dinheiro, como era o seu caso, a perda é muito significativa. Felicitou a 
Câmara por terem aquele espaço para as várias empresas mas, 
posteriormente, a diferença aplicada ao preço do metro quadrado dos lotes não 
é justa. Esperou trinta anos pelo investimento de uma vida, lamenta que as 
coisas se tenham processado daquela forma e solicitou uma explicação a 
quem de direito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse que aquela questão, sem 
prejuízo de, posteriormente, se voltar a apreciar ao pormenor aquele caso 
concreto, foi motivada porque, a determinado momento foram confrontados 
com a necessidade de devolver aos fundos comunitários verbas que lhes 
tinham sido concedidas para investir na Zona Industrial de forma a requalificar 
o espaço e fazer os arruamentos, etc. Chegaram depois há conclusão de que 
não seriam acumulativos os valores para se fazerem as infra-estruturas mais o 
valor da venda dos lotes, apesar de que o valor de 5,00€ não estaria elevado. 
Posteriormente, entre a hipótese de devolver aos fundos comunitários as 
verbas necessárias ou fazer reincidir a situação no preço dos lotes decidiram-
se pela segunda. A questão foi amplamente debatida e se, há partida, tivessem 
tido conhecimento do processo criado para a Zona industrial, teriam feito incidir 
o valor por igual, nos lotes todos. Quando souberam daquela notícia foi quando 
já tinham alguns lotes vendidos. Colocou no ar a seguinte questão: Iriam retro 
activar tal situação? Até quando e até onde? É um dilema sobre o qual gostaria 
de ser capaz de não cobrar nada a ninguém. Compraram-se os terrenos, na 
sua maioria, a 5,00€ o metro quadrado, antes de estarem infra estruturados, 
colocou-se as ruas, os esgotos, a electricidade, etc. com o dinheiro recebido 
dos fundos comunitários. Quando, posteriormente foram confrontados com 
aquela realidade ficaram admiradíssimos e o dinheiro teve de ser devolvido, 
para não criar mais da referida situação e fez-se incidir no preço dos lotes. Até 
à data não lhe ocorreu nenhuma outra solução mais justa, equitativa e 
consentânea com a realidade. A resolução do problema tornou-se complexa. 
Se a Câmara, em qualquer circunstância, for capaz de ajudar a minimizar as 
consequências, estará disponível para o fazer. ------------------------------------------  
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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 Maria Margarida da 
Cunha C. B. de Miranda e a José Manuel R. P. Leite.----------------------------------  
 
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, encerrada a 3.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, eram 00:40 horas, do dia 30 de 
Junho 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. 
 
 
 
 
 


