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Ata n.º 11 – 28/11/2014 

 

 Ata n.º 11  
7.ª Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Portalegre, realizada 
em 28 de novembro de 2014 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, nesta 
cidade de Portalegre e no auditório do Centro de Congressos da Câmara 
Municipal, reuniu a Assembleia Municipal de Portalegre com a presença dos 
seguintes membros: Jorge Luís Lourinho Mangerona, António Adriano de 
Ascensão Pires Ventura, Jorge Manuel Martins Isidro Domingues, Hugo 
Chichorro e Silva Capote, João Nuno Cativo Cardoso, Luís David de Moreira 
Testa, Sara Cidrais Cid, Ana Luísa Carneiro (em substituição de José Miguel 
Moreira Serafim, nos termos do artigo 78.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação), Maria da Conceição Barradas Grilo, Amândio 
José Valente e Valente, Constantina do Rosário Frota Nunes Andrade 
Henriques, Luís Manuel Neves Pires Barata, Eugénio Barbosa (em substituição 
de Raúl Alberto Carrilho Cordeiro, nos termos do artigo 78.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, na sua atual redação), Cristóvão da Conceição Ventura 
Crespo, Maria da Conceição Ceia Miranda, Ana Maria Soares Lopes, Rui 
Guerreiro Marques Simplício, Fernando José Patrão Areias, Luís Miguel 
Páscoa Alentejano, Sílvia Maria Pinheiro Miranda Relvas, Diogo Júlio Cleto 
Serra, Vera Alexandra Narciso Caixeiro, Luís Miguel Candeias Ricardo, Manuel 
Joaquim Lacão Carvalho, João Hermínio Henriques Janeiro, Vera Barbas (em 
substituição de Bruno José Marchão Calha, nos termos do artigo 78.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação), Francisco Manuel 
Frutuoso Carriço, Artur Jorge Coelho Correia.  --------------------------------------------  
 
O Presidente da Mesa, Jorge Mangerona, deu por aberta a sessão, eram 21:15 
horas. Após a chamada, dirigindo-se ao Plenário perguntou se algum dos 
presentes se voluntariava para integrar a mesa, sendo que nenhum dos 
presentes se manifestou favoravelmente. O Presidente chamou, então, Maria 
da Conceição Miranda para integrar a Mesa   
 

Intervenção do Público: 
 
Nos termos do Regimento, o Presidente da mesa da Assembleia deu a palavra 
ao público presente na sala, informando de que dispunham de um período 
máximo de cinco minutos para colocarem as questões que pretendessem. ------ 
 
Solicitando a palavra, Jorge Isidro referiu que já tinha anteriormente falado ali 
de assuntos relacionados com a zona industrial de Portalegre e manifestado 
um conjunto de preocupações sobre a mesma. Referiu que, após um ano, o 
enorme buraco existente na Av.ª Francisco Fino tinha sido, finalmente, tapado. 



 

                               ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 
 

 

2 

Ata n.º 11 – 28/11/2014 

 

Por outro lado, referiu que o tempo que demorou a ser solucionado causou 
demasiados transtornos aos empresários locais. -----------------------------------------   
  
Solicitando o uso da palavra, José Janela disse que estava ali para falar sobre 
os herbicidas usados pela Camara. Informou que, a nível nacional, a Quercus e 
a “Plataforma Transgénicos Fora” que defende uma agricultura e um ambiente 
sustentáveis, tinha desafiado as autarquias e as juntas de freguesia do país a 
subscreveram o manifesto contra o uso do herbicida “glifosato”. Relembrou que 
aquele herbicida era profusamente usado pelo município, algumas Juntas e por 
outras entidades, como a Junta Autónoma de Estradas, sem respeitarem as 
linhas de água, a meteorologia e, acima de tudo, a saúde dos portalegrenses. 
Perguntou porque é que o município não tinha aderido à Plataforma 
Transgénicos Fora contra o uso dos ditos herbicidas ------------------------------------  
 
Seguiu-se nas intervenções, Patrícia Baião que interveio para dizer que os 
funcionários da Câmara Municipal de Portalegre, ali presentes, todos eles 
assistentes operacionais há mais de 10 anos, pese embora exerçam funções 
de assistentes técnicos, têm vindo a envidar esforços para tentarem sensibilizar 
os últimos executivos camarários no sentido de poderem ser reclassificados. 
Este ato, representando um pequeno acréscimo no vencimento é contudo 
fundamental para as famílias de cada um, dada a condição económica que 
muitos atravessam. Referiu ainda que a reclassificação seria extremamente 
motivadora e potenciaria a qualidade do trabalho que desenvolvem naquele 
município. Acrescentou que tinha sido com agrado que tinham tido 
conhecimento de que com a aprovação do orçamento para 2015, aquela 
pretensão poderia tornar-se uma realidade, o que iria contribuir para uma 
ligeira melhoria na vida de cada um. Portanto, aqueles funcionários apelavam 
ali ao bom senso e responsabilidade de todos os eleitos presentes, para que 
aquando da votação do orçamento da Câmara Municipal para 2015, tivessem 
em conta os motivos ali enunciados. ---------------------------------------------------------   
 
Solicitando o uso da palavra, Júlio Henriques disse que a sua questão também 
tinha a ver com os herbicidas, mas mais especificamente com o herbicida 
chamado glifosato. Salientou ter tido conhecimento de que era aquele o 
herbicida aplicado pela Câmara Municipal de Portalegre e pelas Juntas de 
Freguesia. Entendia que o mesmo estava a ser usado de forma relativamente 
displicente e que quem o utilizava não se interessava em saber do carater 
danoso que aquele herbicida representava. Mais disse que as investigações 
que têm sido feitas, nos últimos anos, demonstravam que o glifosato era 
prejudicial para os animais e vegetação e, diretamente, para a saúde pública. 
Perguntou se haveria alguém na edilidade que se pudesse ocupar daquele 
assunto, a ponto de confirmar o risco que o emprego daquele produto 
representava, uma vez que os resultados científicos, já há algum tempo, 
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indicavam que provocava modificações extremamente gravosas e com 
incidências cancerígenas. -----------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, o Presidente da Juventude Social Democrata de 
Portalegre, João Santana Lopes, disse que o propósito da sua intervenção se 
focava sobretudo na política municipal de juventude da Câmara Municipal de 
Portalegre, ou melhor, na sua ausência. Salientou o facto de que, após um ano 
de mandato, a ilusão se tinha tornado desilusão, pois o CLIP tinha conseguido 
desbaratar o resto de capital de esperança que os mais novos ainda 
depositavam na sua terra. Referiu que numa época em que era preciso efetivar 
os apoios, no que toca às políticas de juventude, a Câmara Municipal tinha 
escolhido nada fazer, nem mesmo aquelas coisas que não custavam um 
cêntimo a mais às contas da autarquia. Disse ainda que chegou a acreditar que 
seria possível existir em Portalegre um movimento cívico-político que trouxesse 
novas práticas à vida autárquica, mas que aos poucos se apercebeu que tal 
realidade não seria concretizável. Acrescentou que o suposto refrescamento do 
espetro autárquico não só não se tinha efetivado, como tinha afetado a já 
debilitada credibilidade que a Câmara Municipal de Portalegre possuía. 
Acrescentou que, em 2012 tinha sido alterado o regime jurídico dos conselhos 
municipais de juventude, reforçando que todos os municípios do país teriam 
que passar a ter um Conselho Municipal de Juventude, local, por excelência 
para se estimular a concertação entre associações juvenis, grupos informais de 
jovens, juventudes partidárias, partidos políticos, grupos de cidadãos eleitores 
e a própria Câmara Municipal. Porém, apesar de cada grupo municipal ter 
eleito os seus representantes para o Conselho Municipal, apesar do 
regulamento ter sido aprovado só se realizou uma reunião do Conselho 
Municipal de Juventude, em 18 de dezembro do ano passado. De então para 
cá os membros do referido Conselho nunca mais foram convocados para 
nenhuma reunião nem lhes foram dadas quaisquer justificações sobre tal facto, 
apesar da sugestão que deixou, em nome da JSD, para que se dinamizassem 
as reuniões obrigatórias daquele órgão consultivo. Em conclusão, referiu que, 
de um ano para o outro, a Câmara tinha passado de excelentes intenções de 
políticas de juventude para nenhuma intenção e as referências ao referido 
conselho tinham desaparecido, literalmente. Por último, salientou que numa 
altura em que o foco no desemprego jovem era mais elevado do que nunca, a 
situação verificada o levava a acreditar que a Câmara Municipal de Portalegre 
tinha desistido de dialogar e de se importar com os mais jovens. Daquele 
modo, solicitou à Câmara e aos grupos políticos ali presentes uma posição 
sobre os factos atrás enunciados, pois os jovens precisavam de saber com o 
contavam por parte dos responsáveis políticos. -------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou o público que, de acordo com o ponto 9, do 
art.º 31.º do Regimento da Assembleia, os assuntos abordados pelos cidadãos 
relacionados com a ação municipal seriam enviados à presidência do executivo 
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e, posteriormente, seria dado conhecimento da resposta e informada a 
Assembleia. Disse ainda que da ata da reunião constariam as intervenções do 
público e que seria remetido um extrato da mesma aos intervenientes, assim 
como a resposta dada. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Período antes da Ordem do Dia: 
 
O Presidente da mesa leu o expediente recebido e deu conhecimento dos 
pedidos de substituição dos membros que não puderam estar presentes.------- 
 
Solicitando a palavra, João Cardoso disse que o grupo do CLIP queria 
apresentar quatro votos, que passaria a ler de seguida. 
 
1) Voto de congratulação 
A decisão da UNESCO, de reconhecimento do cante alentejano como 
património imaterial da humanidade é de grande relevância e significado para 
Portugal, honra e orgulha os portugueses e, em particular, os alentejanos. 
O reconhecimento do cante, enquanto canto do povo, coletivo, sem recurso a 
instrumentos é o reconhecimento da cultura alentejana, na sua expressão mais 
autêntica e genuína. 
Mas este reconhecimento é ainda uma oportunidade para tornar este ativo 
cultural um ativo também económico, assegurando a sua sustentabilidade e o 
desenvolvimento do Alentejo. 
Nestes termos, a Assembleia Municipal de Portalegre, reunida em sessão 
plenária no dia 28 de novembro de 2014, saúda todos os grupos corais de 
cantadores, respetivas associações e todos aqueles que, ao longo dos anos, 
têm contribuído, de forma ativa, para manter vivo o cante alentejano e, em 
especial, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, o Município de Serpa e 
os demais municípios e associações que aderiram à candidatura, pelo 
contributo e sucesso da mesma, considerada exemplar pelo Comité 
Internacional da UNESCO, fazendo votos para que esta estratégia possa 
continuar e que o seu sucesso se repita em outras candidaturas, como a das 
Tapeçarias de Portalegre, que está em preparação.   
 
O Presidente da mesa acrescentou que independentemente de estarem em 
Portalegre, o cante diz respeito a todo o Alentejo, sendo por isso uma honra 
para o Alentejo tal reconhecimento. ----------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Hugo Capote disse que um dos votos da CDU era também 
sobre aquele assunto e, portanto, associavam-se ao voto do CLIP, de corpo e 
alma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o voto de congratulação atrás referido. ------------------------   
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O membro da Assembleia Luís Testa pediu a palavra para fazer uma 
declaração de voto e o presidente da mesa concedeu-lha. 
 
 PS (Luís Testa) 
 
“Como é óbvio, o Partido Socialista não podia deixar de se associar ao voto 
que foi aqui apresentado e votado por todos nós. O selo de qualidade da 
UNESCO, por si só, é uma garantia dessa mesma qualidade. Contudo, as 
demais realidades culturais que existem no nosso território, quer as que 
aspiram, quer as que não aspiram a ser património da humanidade, merecem 
uma atenção especial de todos os que aqui estão. E, nesse sentido, eu reforço 
o voto que a bancada do PS teve aqui perante esta posição política da 
Assembleia Municipal, relevando a necessidade de o município de Portalegre 
acolher todos os esforços necessários à preservação das nossas artes, dos 
nossos costumes e valorizá-los. São exemplo disso, a Tapeçaria de Portalegre 
que é um marco indelével da nossa identidade cultural e que é singular. 
Portanto, merece todas as honras, mais que não sejam, as nossas honras. Mas 
existem outras realidades na área cultural/musical, como por exemplo a 
realidade das saias, que são uma música popular alentejana, cantada e tocada 
em muito poucas localidades (Redondo, Campo Maior, Alegrete, Pego, Urra) e, 
portanto, o PS faz votos para que este voto não se esgote nesta realidade, 
podendo valorizar-se aquilo que é a nossa realidade cultural, pois valorizando-
a, valorizamo-nos a nós próprios.”  
 

2) Voto de congratulação - (CLIP) 
Sérgio Sequeira e Silvestre Pinto são dois portalegrenses que na modalidade 
de pesca desportiva, representam habitualmente o Centro Vicentino da Serra. 
Há cerca de duas semanas e com as “cores” da seleção nacional da 
modalidade, sagraram-se campeões do mundo, de pesca embarcada ao 
achigã, em prova realizada no México. 
A Assembleia Municipal de Portalegre congratula-se com este resultado e 
enaltece publicamente a prestação destes nossos dois conterrâneos, que 
honra o Centro Vicentino da Serra e que dignifica o nome de Portalegre e do 
nosso país que orgulhosamente, e com tão brilhante resultado, representaram. 
Este voto deve ser enviado aos próprios, bem como ao Centro Vicentino da 
Serra e à comunicação social. 
  
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o voto de congratulação atrás referido. ------------------------   
 
 

3) Voto de congratulação - (CLIP) 
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Cumpre-se este ano o quadragésimo aniversário o Hospital Dr. José Maria 
Grande. 
Foi em dezembro de 1974 que os primeiros utentes começaram a ser 
transferidos para o então Hospital Distrital de Portalegre, que mais tarde vira a 
ser designado Hospital Dr. José Maria Grande e que, em 2007, é integrado na 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. 
O Hospital Dr. José Maria Grande é hoje uma instituição de referência, com 
indiscutível importância para a cidade de Portalegre. 
Assim: 

� Como reconhecimento pelos quarenta anos ao serviço da comunidade 
local e regional, na procura de mais e melhor acessibilidade aos 
cuidados de saúde, numa lógica de melhoria da qualidade do 
atendimento. 

� Como reconhecimento a todos os trabalhadores e administrações que 
passaram pelo hospital nestes quarenta anos, pela sua dedicação e 
esforço em prol de mais e melhores cuidados de saúde. 

� Certos que existem obstáculos a transpor, mas que podem contar com 
esta Assembleia Municipal como parte da solução. 

O Grupo Municipal do CLIP propõe que seja enviado um voto de congratulação 
ao Hospital e a todos os seus profissionais, endereçado ao Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. 
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o voto de congratulação atrás referido. ------------------------   
 
O membro da Assembleia Luís Testa pediu novamente a palavra para uma 
declaração de voto e, tendo-lhe sido dada, disse: 
 
Declaração de voto – PS  (Luís Testa) 
 
“O PS subscreve-a na íntegra os termos em que foi colocada esta proposta de 
voto de congratulação. Contudo, o PS entende que há que precisar os termos 
em que são formulados os votos de congratulação, pois não nos podemos 
congratular pelo facto das instituições desempenharem o papel que lhes cabe e 
o hospital, na verdade, tem cumprido o papel que lhe cabe cumprir. 
Obviamente que a deliberação que aqui tomámos se cinge a uma efeméride e 
é por isso que o grupo municipal do PS se associa ao voto. Contudo, que este 
voto não sirva para os descansar e, muito menos, para nos descansarmos, 
porque temos que ser exigentes com os serviços públicos e temos de ser 
reivindicativos a favor da nossa região. É por isso que gostaria, em nome do 
PS, de acrescentar esta observação à votação que acabámos de exercer.” 
 
 

4) Voto de protesto - (CLIP) 
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O Grupo Municipal da Candidatura Livre e Independente por Portalegre 
manifesta por esta forma o seu protesto e a sua preocupação e apreensão 
relativamente às notícias recentemente vindas a lume e que indicam a intenção 
do Ministério da Solidariedade e Segurança Social de colocar cerca de 700 
trabalhadores no regime de requalificação, ex-mobilidade especial, até ao fim 
do corrente ano. Ainda mais preocupante, em termos locais, é que deste 
número cerca de 22 trabalhadores a colocar no referido regime desempenham 
funções no Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre, numa região 
como a nossa, já tão fustigada por problemas como a desertificação humana, a 
dificuldade em fixar população, o desemprego e a falta de oportunidades de 
emprego.  
É deveras difícil de entender esta decisão, que vai colocar enormes e 
acrescidas dificuldades a cerca de 30 famílias residentes na nossa cidade. 
Exortamos, por isso, o Ministério da Solidariedade e Segurança Social a 
repensar esta decisão que, a manter-se, lesará gravemente os interesses dos 
referidos trabalhadores e, ainda que indiretamente, da cidade, do concelho e 
do distrito de Portalegre.  
 
Solicitando o uso da palavra, Luís Testa disse perceber os modos em que 
estava formulado o texto que iam votar e afirmou que de certo modo os 
acompanhava. Contudo para o PS o problema não se cingia às 22 famílias que 
seriam afetadas por aquela decisão política do Ministério, mas também à 
conceção de Estado que existia e que se quis. Portanto, ao ter dito 
anteriormente que tinham de ser exigentes com os serviços públicos, não o 
poderiam deixar de ser quando se dispensavam os seus maiores ativos. 
Acrescentou que o maior ativo de qualquer serviço público eram os 
funcionários e que o PS reconhecia o esforço feito pelos funcionários públicos 
do país e, naqueles termos, lançou o repto para, além de se defenderem, 
corretamente, aquelas famílias que viverão momentos de agonia pessoal, que 
se defendesse também o serviço público, tal como o conheciam, prestador de 
valências à sociedade. ---------------------------------------------------------------------------   
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que o Grupo Municipal da CDU se 
associava ao voto do CLIP. No entanto, relembrou que não eram só os 
trabalhadores da segurança social que estavam em risco de perder o seu posto 
de trabalho. Muitos outros já o tinham perdido, muitos tiveram de emigrar e 
outros tiveram de mudar de cidade. Portanto, esperava que o voto também se 
estendesse, de certa forma, a um protesto contra a política que tem vindo a ser 
seguida nos últimos anos, a qual atingiu mais as regiões particularmente 
desfavorecidas como a nossa. Acrescentou que na próxima ação de luta, 
contra os despedimentos e as requalificações, esperava encontrar lá o grupo 
do CLIP. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que o PSD compreendia 
e acompanhava a preocupação que cada uma das famílias em risco de ser 
afetada pela requalificação tinha. Mas a posição que ali tomaria tinha que ser 
coerente com a ideia de uma administração pública de melhor qualidade, pois 
era o que se pretendia e o que o governo estava a fazer. Mais referiu que, da 
intervenção do PS, estranhava as sequelas que acabaram de ter sobre uma 
decisão na mobilidade, em que o governo tinha decretado uma indemnização 
de alguns dos trabalhadores do Ministério da Agricultura e, portanto, o PS 
deveria ter acautelado tais situações, no passado recente e, perante tal facto, 
não se admirava que agora tomassem aquela posição, em sede de Assembleia 
Municipal. Quanto ao partido comunista, disse que percebia a postura porque, 
infelizmente, o que aconteceu aos países em que tiveram os sindicalismos 
impostos, refletiram o que eram as lições de coerência, em todo o processo. 
Em conclusão e não se associando diretamente àquilo que era o texto do voto 
do CLIP, achava que aquilo que o governo estava a fazer era em função de um 
serviço público sustentável, conciliando as circunstâncias, embora criando 
dificuldades que todos sentiam, mas que no final poderiam trazer uma 
perspetiva de esperança no futuro. -----------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Diogo Júlio, quanto às intervenções anteriores, 
disse que a CDU se congratulava pelo voto de protesto apresentado pelo CLIP 
e achavam que até deviam ir mais longe, tanto mais que se tratava de um 
Ministério e de um Governo já censurado pela Procuradoria-Geral da 
República, pelo facto de despedirem trabalhadores que tinham vínculo à função 
pública para os substituírem por desempregados a quem não pagavam, 
fomentando o trabalho escravo. Portanto, o que ali se iria passar seria um filme 
já visto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que as afirmações de Cristóvão Crespo 
não podiam ser deixadas em claro, pois quem o ouvisse e quem não 
conhecesse a realidade do país, até poderia pensar que o país, as famílias, as 
empresas estavam melhor. Salientou que quem governava tinha a faculdade 
sistemática de acertar e de errar e que tinha havido erros sistemáticos no PS 
como em qualquer outro partido. No entanto, não encontrava outro partido, em 
Portugal, desde o 25 de abril, que tivesse cometido tantos erros como o PSD. 
O que o Cristóvão Crespo se tinha apressado a defender foi somente a voz do 
patrão. O PS defendeu e defenderá as medidas que entenda justas, sejam de 
que partido sejam e condenará as políticas erradas, como aquela que está a 
ser seguida, atualmente, pelo Ministério da Segurança Social.----------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que a coerência não se 
media por dizer que o governo anterior não tinha feito nada, mas sim por ter a 
mesma cara em qualquer momento e local. Concluiu, dizendo que não se 
conseguia ser uma ilha boa num país mau. ------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 2 abstenções, aprovar o voto de protesto acima referido. ------------   
 
O Presidente da mesa informou os presentes de que a comissão dos assuntos 
económicos já se tinha reunido, que tinha sido aprovado o seu regimento do 
qual seria dado conhecimento na altura devida, tendo também ficado marcada 
uma reunião para dia 04, para analisar o documento estratégico para o 
desenvolvimento de Portalegre. ---------------------------------------------------------------  
 
De seguida, Hugo Capote pediu a palavra para apresentar uma Moção  da 
CDU sobre a proposta de orçamento de Estado para 2015, a qual dizia: 
 
“Considerando que:  

� O agravamento do fosso entre o volume de montantes transferidos e a 
regra geral prevista na LFL aferida a uma % da média dos três impostos 
que revelam para o FEF e FFF. (Para uma variação de 17% entre 2012 
e 2013 do volume da receita do IVA+IRS+IRC, a variação proposta na 
alínea a) do artigo 85.º é de 1.5%; 

� Para lá do artifício da cláusula limite dos 5% (inaugurada com a Lei de 
2007) que faz com que a transferência não seja fixada em 1.952 milhões 
de euros, a proposta de OE consagra ainda uma subavaliação do valor 
remanescente, ou seja ainda mais 85 milhões que em 2014 (1.785 
milhões em vez de 1.726 milhões). Adicionalmente faz o truque de 
cumprir a variação máxima dos 5%, não referenciada como a lei 
determina ao FEF e FSM, mas incluindo o IRS, conduzindo a que nos 
“acertos” para impedir o aumento devido de transferências o FEF seja 
“martelado” de tal maneira que há municípios a perder 10% e mais 
desse montante; 

� A verba autónoma para transportes escolares (23 milhões de euros), já 
por si comprovadamente insuficiente, passa a estar diluída no FSM; 

� Pelo segundo ano consecutivo insiste-se no incumprimento do que a Lei 
estipula sobre transferências para AM e CIM, num quadro em que a 
própria regra de exceção (inaceitável) desaparece, incumprimento que 
se traduz em mais de 5 milhões de euros no seu conjunto; 

� Estabelece a consignação do crescimento do FEF e consolidação 
orçamental (dívida de médio e longo prazo e pagamentos em atraso); 

� Impõe restrições no domínio de recursos humanos, seja por via do 
controlo de admissões e procedimentos concursais, seja na valorização 
dos trabalhadores; 

� Determina a obrigatoriedade de prestação de contas das verbas efetivas 
realizadas no âmbito do FSM no domínio da Educação, com devolução 
das não gastas; 
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� Consagra e alarga a prática de retenções arbitrárias, de que são 
exemplo: tetos de pagamento automáticos (e arbitrários) ao SNS; 
Retenção em favor da DGAL de 0.1% do FEF, Por “violação” da redução 
em 19% do volume de pagamento a 90 dias não relevando para o efeito 
as dívidas pagas ao abrigo do PAEL; Por “violação” da não redução de 
trabalhadores; Pela “violação” das disposições sobre pessoal dirigente; 
Pelo incumprimento da renovação de contratos a termo; Por não 
cumprimento da consignação do aumento IRS+IVA. 

 
A Assembleia Municipal de Portalegre, reunida em 28 de novembro de 2014, 
delibera: 

1- Proclamar o firme propósito de defender a autonomia do Poder Local, 
consagrada na Constituição da República e reclamar das Associações 
Nacionais dos Municípios e das Freguesias posições firmes e 
combativas contra as propostas do Orçamento de Estado para 2015, 
que contribuíram para o seu enfraquecimento; 

2- Exigir o cumprimento da Lei das Finanças Locais, apelando à 
Assembleia da República para que a faça cumprir, corrigindo a 
distribuição das verbas a inscrever para os municípios e freguesias; 

3- Protestar contra a destruição do emprego público e contra uma ainda 
maior degradação das condições de trabalho dos trabalhadores das 
autarquias, impostas por este orçamento, solidarizando-se com a sua 
luta; 

4- Reclamar a retoma do investimento público e a assunção pelo Estado 
das suas responsabilidades na saúde, educação e proteção social, a um 
nível que responda às necessidades da economia local e às carências 
da população. 

5- Remeter esta moção aos órgãos de soberania, à ANMP e à ANAFRE e 
divulgá-la junto da população.” 

 
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria dos presentes com 2 votos contra da bancada do PSD, aprovar a 
moção apresentada pela CDU. ----------------------------------------------------------------   
 
Pedindo a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia da Urra, João Janeiro 
disse que em nome da freguesia da Urra gostaria de agradecer à equipa de 
ação social da Câmara Municipal pelo trabalho efetuado na loja social, em prol 
das famílias carenciadas do concelho. -------------------------------------------------------  
 
De seguida, pediu a palavra, Jorge Isidro, para dizer que na Assembleia 
Municipal realizada em 29 de setembro tinha colocado um conjunto de 
perguntas à Presidente da Câmara, as quais fez chegar também ao Presidente 
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da Mesa e que até ao momento não obteve resposta, perguntando de seguida, 
se as mesmas já tinham sido respondidas. -------------------------------------------------   
 
Dada a palavra à Presidente da Câmara, a mesma disse que apesar de não ter 
estado presente na altura em que as perguntas foram feitas, as respostas já 
tinham sido enviadas por escrito.-------------------------------------------------------------- 
 
Jorge Isidro pediu de novo a palavra para dizer que as respostas a que se 
referiu a Presidente eram outras, e perguntou se poderia fazer chegar à mesa o 
documento em causa, para serem remetidas novamente ao executivo, tendo o 
Presidente da mesa aceite, dizendo que que seria dado seguimento ao 
pretendido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Rui Simplício disse querer formular um conjunto 
de questões. Começou por voltar a questionar a Presidente da Câmara sobre 
qual o valor que o BPI tinha retirado da conta bancária da Câmara, 
relativamente ao processo CAEP, perguntando se o banco tinha voltado a fazer 
retiradas. Perguntou também se a Camara já tinha interposto ação judicial, em 
tribunal, contra o BPI ou se o BPI tinha intentado algum processo contra a 
Câmara. Relativamente as candidaturas a património da humanidade disse que 
não obstante terem aprovado ali uma moção apresentada pelo CLIP e muito 
bem, havia no distrito outras realidades que mereciam igual estatuto, 
nomeadamente a tapeçaria de Portalegre, acrescentando que havia todo o 
interesse em apresentar a candidatura das tapeçarias de Portalegre a 
património cultural. Sobre o museu da Tapeçaria gostaria de saber qual o ponto 
da situação das obras do Museu de Tapeçarias, bem como se já existia algum 
acordo firmado em relação ao protocolo a estabelecer entre a Câmara e a 
proprietária das tapeçarias Guy Fino. --------------------------------------------------------  
 
A Presidente da Câmara informou que quanto à questão do CAEP, já tinha 
dado tal informação. No entanto, voltou a referir que eram cerca de 
350.000,00€ e que não tinha sido retirado mais nada, a partir do momento em 
que a própria deixou de autorizar. Quanto ao BPI, disse que o este banco já 
tinha intentado uma ação em tribunal contra a Câmara, que estava atualmente 
com o advogado da autarquia. Relativamente às infiltrações no Museu da 
Tapeçaria disse que as obras já tinham terminado e que apenas eram 
necessárias as pinturas exteriores. Mais disse que a Entidade Regional de 
Turismo tinha desafiado o município, no sentido de se começar o processo de 
candidatura a património da humanidade. Todavia e até à data ainda não 
tinham obtido resposta por parte da manufatura das tapeçarias. Mais referiu 
que é óbvio o interesse da Câmara na referida candidatura, assim como do 
Turismo do Alentejo e concluiu dizendo que a Câmara faria todas as diligências 
para que o processo se desenvolvesse. -----------------------------------------------------  
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Solicitando o uso da palavra, Amândio Valente relembrou ter sido ali colocada 
uma questão por um munícipe, que não obteve resposta, relativamente aos 
herbicidas. Salientou que o assunto também o preocupava e que gostaria de 
esclarecer se era ou não perigoso o uso dos herbicidas nas bermas e nos 
caminhos do concelho e quais os impactos dos herbicidas em termos 
ambientais e de saúde pública, tendo em conta que testemunhava, 
regularmente, o uso dos mesmos, na zona onde morava e constatava que as 
águas depois se encaminhavam para a Ribeira de Nisa, que depois seguia 
para a Barragem da Póvoa que, por sua vez, abastecia de água milhares de 
pessoas, gostando de ver tais questões respondidas. 
 
A Presidente da Câmara disse que era igualmente sensível às questões 
ambientais. Disse que a Câmara tinha pessoal naquela área com habilitações e 
formação para lidar com aqueles herbicidas, que aliás eram certificados e 
homologados por várias entidades. Qualquer herbicida era nocivo se fosse mal 
aplicado e manipulado, pois tinha de ser, obrigatoriamente, usado em 
concentrações baixas e a Câmara até faz uma diluição maior do que a indicada 
nos rótulos. Quanto à eutrofização das barragens, referiu que tal poderia 
acontecer quando existissem períodos de seca ou concentrações elevadas 
daqueles produtos e portanto, só os herbicidas eram colocados localmente, em 
baixas concentrações. Acrescentou que estavam a limitar ao máximo a sua 
utilização e referiu que os últimos dois anos tinham sido atípicos em termos de 
pluviosidade, o que tinha dado origem a que existisse mais vegetação e, 
naturalmente, mais visibilidade na aplicação daquele produto. Contudo, a 
indicação dada pelos técnicos da Câmara era no sentido de os utilizarem na 
forma mais moderada possível, para minimizarem os riscos, principalmente na 
parte urbana. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Jorge Isidro solicitou novamente o uso da palavra, pedindo ao presidente da 
mesa que diligenciasse no sentido de que todos os presentes tivessem acesso 
aos documentos que ele ali entregou. De seguida disse que gostaria de saber 
qual o ponto de situação sobre a instalação da empresa Visiontech, que era 
para se ter instalado na zona industrial de Portalegre, atendendo a que nas 
montras do edifício previsto para a instalação da mesma, apenas constava uma 
informação e um número de telemóvel, o que o levava a crer que todo aquele 
investimento dificilmente se concretizaria. --------------------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente informou que a empresa Visiontech tinha tido 
dificuldades em se instalar em Portugal e que já tinham contactado a autarquia 
dizendo que estavam a tentar ultrapassar a questão. Porem, no último e-mail 
enviado pelo executivo e dado a conhecer em reunião, referiu que já não 
tinham respondido. Quanto à segunda questão, informou que o espaço para 
onde a empresa iria, onde se encontrava a placa informativa, era uma questão 
particular e não poderia imiscuir-se em tais questões. Relativamente à dita 
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empresa, disse ter pedido ajuda à Associação Industrial Portuguesa, no sentido 
de se desbloquear a situação, mas que lhe disseram ser uma questão muito 
complicada, que tentaram arranjar um sócio português para transferir a 
empresa, mas que tal não se revelou ter sido suficiente. -------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que relativamente à Visiontech, havia uma 
deliberação já tomada pela Assembleia Municipal de desoneração daquele lote, 
bem como os fins e objetivos a que se destinava. Portanto e porque se 
lembrava perfeitamente da declaração de voto que fez na altura, iria estar 
especialmente vigilante, em relação ao cumprimento da deliberação ali tomada. 
Relativamente à questão do BPI, referiu que a Presidente lhes tido dito ali, 
naquela sessão numa simples frase, o seguinte: “O BPI retirou da conta do 
município cerca de 300.000,00€ e que não o fez mais, depois de a própria ter 
deixado de autorizar.”; Logo, das duas, uma: ou o BPI retirava dinheiro da 
conta do município com autorização ou sem autorização da Câmara; se o fazia 
sem autorização então estava a trair um princípio fundamental, que era o da 
confiança bancária, mas pelas palavras da Presidente não seria esse o caso. 
Salientou que se a Presidente da Câmara admitiu que deixou de autorizar a 
retirada então era porque já tinha autorizado, confessando um ilícito, porque tal 
ato iria para além dos poderes e competência de um autarca: autorizar ou 
deixar de autorizar retiradas de dinheiro por parte do BPI, a favor de um 
negócio que o município, enquanto entidade, desconhecia. Perguntou ainda à 
Presidente da Câmara se no respeito pelo princípio da confiança e contrariando 
o seu lapsus linguae fez algum esforço para mudar de banco, uma vez que o 
BPI tinha traído um princípio fundamental. Em conclusão, disse que aquele 
assunto tinha de ser bem esclarecido perante a Câmara e a Assembleia 
Municipal, porque ao contrário do que a Presidente dizia nos órgãos de 
comunicação social locais, a mesma não devia unicamente esclarecimentos à 
DGAL, mas também ao órgão executivo e ainda mais, ao órgão de fiscalização 
Assembleia Municipal. Mais disse que a DGAL tinha uma tutela de legalidade 
sobre o município e para além daquela tutela, a Assembleia tinha uma tutela 
política sobre a ação do executivo municipal. Por último, disse que, de uma vez 
por todas, tinham de perceber como é que tinha sido montado aquele negócio 
do BPI e o que é que a Presidente da Câmara Municipal tinha realmente 
autorizado. -------------------------------------------------------------------------------------------  
  
A Presidente da Câmara informou que o processo em questão estava em 
averiguações e, portanto, na devida altura todos iriam perceber que a própria 
nunca tinha autorizado nenhum pagamento ao BPI e que a sua assinatura não 
se encontrava em nenhum documento do género. O que referiu ao banco foi 
para deixarem de retirar, quando se apercebeu de tal facto. --------------------------   
 
Luís Testa pediu novamente a palavra, para dizer que a Presidente da Câmara 
era a única pessoa a ter de demonstrar o que tinha dito, pois a anterior 
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afirmação sobre a retirada de dinheiro por parte do BPI tinha sido produzida 
pela mesma. Relativamente ao que vinha detrás, disse que até acreditava; 
contudo, todos tinham de assumir as suas responsabilidades na plenitude, sem 
se invocar desconhecimento de matérias de um executivo, ao qual pertencia. 
Acrescentou que, nas matérias mais nocivas para a política, a Presidente da 
Câmara cometia o pior dos erros, que era não assumir uma posição que vinha 
de trás, dizendo que os erros não eram seus, por mera omissão pessoal.  -------  
 
Pedindo a palavra, Rui Simplício pediu à Presidente da Câmara que 
atualizasse a lista dos processos que estavam em curso nos tribunais, em que 
a Câmara era Ré, dos valores implicados, das datas e dos motivos e que lhe 
fizesse chegar tal informação. ------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara informou que no relatório do município 
estavam referidos todos os processos que estavam em tribunal. No entanto, 
disse que faria chegar uma lista atualizada, assim que possível. --------------------   
 
 
ORDEM DO DIA: 
 
1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 
municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do arti go 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Presentes os relatórios do executivo camarário respeitante à atividade 
municipal, bem como os quadros demonstrativos da situação financeira da 
Câmara Municipal de Portalegre e dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Transportes da mesma. --------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro disse que ao ler o documento em 
causa, concluiu que a Presidente fazia o contrário das coisas que pretendia. No 
relatório apresentado, informava que pretendia promover o diálogo construtivo, 
franco e aberto entre os eleitos ao órgão executivo e deliberativo, mas, na 
verdade, tal não acontecia. Disse ainda que a Presidente da Câmara não ouvia 
as pessoas, pois nem sequer tinha chamado os vereadores da oposição, nem 
os membros da Assembleia para participarem no orçamento para 2014; assim 
como não tinha respondido às várias questões que lhe foram colocadas 
durante as sessões daquela Assembleia, que tinham sido apresentadas ideias 
e soluções para vários problemas e que a Presidente nem se tinha dado ao 
trabalho de as analisar. Ressalvou que na construção do orçamento para 2015, 
a Presidente da Câmara Municipal também não tinha ouvido ninguém, nem a 
oposição e nem sequer os membros do grupo CLIP. Relativamente às decisões 
políticas tomadas, disse estar completamente em desacordo com elas e 
considerava que era grave o facto de a Presidente ter apresentado o programa 
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eleitoral à população e, no primeiro ano de mandato, não cumpriu uma única 
medida prevista no programa. Por fim, disse que a Presidente deveria efetuar 
uma análise ao funcionamento da autarquia, com o objetivo de melhorar o 
funcionamento da mesma e obter redução de custos, bem como a aposta no 
desenvolvimento económico, em vez de estar preocupada só com a dívida. Se 
tais medidas não forem tomadas, a Presidente não conseguirá pagar a dívida, 
pois chegará a um momento em que não terá recursos financeiros para tal. -----  
 
No uso da palavra, João Cardoso disse que Jorge Isidro estava enganado, 
relativamente ao CLIP, pois a construção do orçamento era da exclusiva 
responsabilidade do executivo. O seu grupo tinha feito chegar ao executivo as 
ideias e propostas e tinham consciência de que as mesmas tinham sido 
acolhidas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando a palavra, a Presidente da Câmara solicitou ao membro Jorge Isidro 
que fundamentasse o que tinha acabado de dizer, em relação a não ter havido 
reuniões com os vereadores. -------------------------------------------------------------------   
 
Novamente no uso da palavra, Jorge Isidro voltou a dizer que os membros do 
grupo CLIP não foram chamados a participar na construção do orçamento e 
tinha provas que, posteriormente, poderia apresentar. ----------------------------------  
 
A Presidente da Câmara reforçou que o membro da assembleia, Jorge Isidro 
teria de fundamentar e apresentar ali as provas, uma vez que houve reuniões, 
estavam datadas e os vereadores sabiam das mesmas, assim como os 
membros do CLIP. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Hugo Capote disse que na informação ali 
apresentada e a exemplo do que acontecia nas anteriores, havia somente a 
descrição do trabalho da Câmara. Convinha relevar que alguns dos exemplos 
relatavam o funcionamento básico da autarquia. Portanto, como a Câmara 
ainda tinha algum serviço público e alguma capacidade, embora limitada, do 
ponto de vista financeiro, era normal que algumas das ações acontecessem. 
No entanto, dali a dizer que a cidade e o concelho não estavam parados, ia 
uma grande diferença. Reparou que, no preâmbulo, a Presidente fazia questão 
de mencionar que alguns tentavam fazer passar a mensagem de que o 
concelho estava parado e refutava a situação tentando manter um diálogo 
aberto e construtivo com os membros do órgão deliberativo e entre o órgão 
executivo e também informava que nunca os poderiam acusar de desistirem ou 
de não combaterem as adversidades. Quanto a tal facto, salientou que a 
tentativa da CDU era para que a Presidente da Câmara não governasse tanto 
sozinha e que não lutasse tão embalada naquela toada semântica do resultado 
das eleições autárquicas. Era mais que evidente que a situação de Portalegre 
era de tal modo grave, que seria preciso que todos trabalhassem com todos. 
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Contudo, não era isso que estava a acontecer e desejava que, futuramente, a 
mensagem fosse mais verdadeira. ------------------------------------------------------------  
 
Cristóvão Crespo pediu a palavra para dizer que apesar de ser do 
conhecimento publico a situação financeira da Câmara, da leitura da 
informação municipal resulta algum conformismo e alguma ausência de 
vontade de tentar romper com a dita situação. No quadro da situação financeira 
e económica ali apresentado, deveria estar expressa uma explicação 
quantificada, em relação à evolução da situação. Relativamente ao CAEP, 
salientou que existiam duas situações que feriam o senso comum, a frontaria 
do mesmo que estava a cair aos bocados e a falta de ar condicionado. Por 
último, perguntou qual era a solução prevista para a Quinta da Saúde e para a 
antiga sede do Estrela, no Largo Serpa Pinto ----------------------------------------------  
 
A Presidente da Câmara informou que, quanto ao Parque de Campismo, 
estava a ser feito um projeto para a reabilitação do edifício que lá estava. Para 
o edifício dos Corticeiros também estava a ser elaborado projeto, mas por parte 
da União dos Sindicatos, com o apoio da Câmara; quanto ao Museu dos 
Bonecos, disse ter sido acionada uma garantia bancária para retificação das 
anomalias; relativamente ao antigo edifício do Estrela, que pertence ao 
município, adiantou que os técnicos já tinham retirado o telhado e que já estava 
estabilizado, para em seguida se abrir o procedimento necessário. -----------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa relembrou que a Presidente não tinha 
respondido à pergunta sobre o estado da frontaria do CAEP. ------------------------  
 
A Presidente da Câmara informou que as três pedras que lá faltavam estavam 
prestes a ser colocadas, assim que o tempo fosse o indicado para tal. ------------  
 
Rui Simplício pediu, entretanto, a palavra para recordar que quanto ao Parque 
de Campismo e à Quinta da Saúde existia um plano de ordenamento, 
devidamente aprovado pela Assembleia Municipal. --------------------------------------  
 
Dada a palavra à Presidente da Câmara esta disse que a situação do Parque 
de Campismo e da Quinta da Saúde eram diferentes e que o Parque de 
Campismo já tinha um projeto aprovado por aquela Assembleia. --------------------  
 
Pedindo a palavra, Luís Testa disse que não fazia sentido irem discutir as 
grandes opções políticas e os documentos previsionais das mesmas, em 
separado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa perguntou a todos os presentes se tinham alguma coisa 
a opor, relativamente à discussão dos assuntos na globalidade até ao ponto 5, 
para depois serem votados separadamente. -----------------------------------------------  
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Usando a palavra, Luís Testa requereu que se discutissem as grandes opções 
do plano e o orçamento para 2015. Já o mapa de pessoal, nunca poderia ser 
um ponto único porque era um documento inserto no orçamento. Portanto 
disse nada ter a opor a que a discussão se fizesse em conjunto e quanto ás 
deliberações se votasse o ponto 2 e, de seguida, se votasse o orçamento e 
mapa de pessoal.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Hugo Capote também referiu que não fazia sentido que 
aqueles três documentos fossem discutidos à parte porque o mapa de pessoal 
teria, necessariamente, de ter as verbas consubstanciadas no orçamento. Por 
outro lado, também não fazia sentido discutirem as grandes opções se as 
mesmas não ficassem traduzidas no orçamento. Portanto, o orçamento 
acabaria, de certa forma, por ser o resultado prático daquilo que as grandes 
opções e o mapa de pessoal iriam definir. Na sua opinião, a discussão teria de 
ser feita nos três documentos e não achava que fossem precisos os tempos de 
intervenção serem triplicados, mas sim dar-se alguma margem de manobra 
para debaterem os assuntos. -------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa disse não ter nada a opor ao requerimento anterior e, 
portanto, se todos concordassem, podia discutir os três pontos num só, com a 
correspondente votação em separado. ------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa voltou a dizer que o mapa de pessoal nunca 
poderia ser votado à parte do orçamento, pois correriam o risco de aprovar um 
mapa que depois não tinha correspondência orçamental. Portanto, uma vez 
mais, propôs que transformassem a deliberação em duas: uma relativamente 
ao orçamento e mapa de pessoal e outra relativa às grandes opções do Plano.- 
 
Não havendo manifestações em contrário, João Cardoso pediu a palavra para 
propor que dada a hora e a extensão da ordem de trabalhos, se fizesse um 
intervalo de uma hora e depois se retomassem os trabalhos.------------------------- 
 
Relativamente à proposta do membro João Cardoso, o presidente da 
Assembleia, perguntou aos presentes se algum se oponha a que se efetuasse 
um intervalo antes de passarem à discussão dos pontos em causa. Não 
havendo oposição dos presentes, os trabalhos foram interrompidos durante 
uma hora. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Retomados os trabalhos apos o período definido o Presidente da Mesa disse 
que iriam passar à discussão do ponto 2 e 3 (grandes opções do plano e 
orçamento para 2015/mapa de pessoal). Quanto às opções do plano e 
orçamento, perguntou à Presidente da Câmara se pretendia fazer alguma 
introdução aos assuntos. ------------------------------------------------------------------------  
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2 – Grandes opções do plano e orçamento para 2015 d a Câmara Municipal 
de Portalegre 
- Deliberação de 3 e 17.11.2014 - 
 
Presentes as grandes opções do plano e orçamento para 2015 da Câmara 
Municipal de Portalegre. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria, com os votos contra dos Vereadores Pinto Leite, Miguel Monteiro e 
Luís Pargana aprovar o orçamento e as grandes opções do plano. -----------------  
 
No uso da palavra, a Presidente da Câmara informou que as GOP e o 
orçamento foram elaborados num quadro de grande preocupação, em termos 
de rigor, de realismo e de contenção, tendo em conta a situação financeira da 
autarquia, bem como o contexto da adversidade económica existente, a qual 
resultava quer da situação que já vinha detrás quer as sucessivas alterações 
legislativas que reduziram significativamente a participação do Estado no 
financiamento das autarquias, o que acabou por agravar também as 
obrigações municipais, impondo regras legais fortemente restritivas na 
autonomia dos municípios, conjugadas com a situação de crise e estagnação, 
o que levou a que alguns dos recursos financeiros com significado, como era o 
caso das receitas municipais tivessem decrescido, tendo tido implicação na 
receita municipal. Salientou que um dos objetivos do município era tentar evitar 
o recurso ao Fundo de Apoio Municipal (FAM), e que apesar deste ser um  
mecanismo para tentar gerir a dívida do município de Portalegre, a verdade era 
que tinham conseguido evitar a sua ida ao mesmo, de forma consciente e 
deliberada. Neste sentido, referiu que tal medida iria penalizar o município e, 
sobretudo, os munícipes, porque a ida ao FAM diminuiria a autonomia da 
autarquia e, ao mesmo tempo, obrigaria à taxação de impostos e taxas 
municipais nos valores máximos. Acrescentou que o orçamento e as grandes 
opções ali apresentadas continuavam a ser de grande contenção, 
principalmente a nível de 2015. No entanto, desejavam que fosse, 
simultaneamente, um orçamento de transparência e de verdade das contas 
municipais, tal como tem sido apanágio daquele executivo em relação a tudo.  
De seguida, explanou sucintamente todas as áreas de intervenção descritas no 
documento, uma vez que na verdade a fatia que ficava para novas atividades 
era muito pequena.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palava, Fernando Areias, perante a explicação dada pela 
Presidente da Câmara, disse compreender o verdadeiro “espartilho” em que a 
autarquia se encontrava. Pelas suas contas, havia menos de 1 milhão de euros 
para se tentar fazer qualquer coisa no concelho de Portalegre, o que o levava a 
crer que apenas daria para as tarefas do dia-a-dia de uma Câmara. Quanto às 
opções do plano, disse existirem vários aspetos como o Jazzfest, a Feira das 
doçarias, as quais representavam um investimento considerável. Mas não 
percebia porquê é que a Câmara Municipal não recorreria ao FAM, apesar de 
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depois ser obrigada a responder em relação a muitas das obrigações a que são 
sujeitos. A seu ver, o fundo de apoio municipal, não poderia ser encarado como 
qualquer coisa que viria impedir o normal funcionamento do município. Por 
último, considerou que a situação a que o município tinha chegado era 
lastimável e que só com o FAM, se poderiam alavancar as escassas hipóteses 
do concelho, para saírem daquela situação. -----------------------------------------------  
 
No uso da palavra, a Presidente da Câmara referiu que a Câmara Municipal de 
Portalegre não podia recorrer ao FAM, nem voluntariamente, nem 
obrigatoriamente, uma vez que o executivo tinha feito o seu “trabalho de casa”. 
Informou que para que se pudesse ir ao fundo de apoio em causa existiam 
indicadores que eram exigidos. Portanto, a Câmara de Portalegre não estava 
naquele contexto, era ponto assente. Mais disse que, no site de transparência 
autárquica que estava sempre a ser atualizado, poderia confirmar-se tal facto. 
Acrescentou que tinham tido algumas sanções e/ou penalizações colocadas 
pela DGAL e que já tinham sido levantadas. Disse ainda que seria necessário 
esclarecer que os municípios que acediam ao FAM ficavam sujeitos a regras 
extremamente rígidas, durante 25 anos, que iam desde o aumento de todos os 
impostos para o máximo e que não seriam apenas no âmbito do IMI e IMT, 
para além de perderem todos os incentivos fiscais para o concelho, como por 
exemplo, a redução do imposto (-30%) sobre os imóveis no centro histórico da 
cidade e no centro histórico de Alegrete, as isenções das taxas concedidas 
pela autarquia para quem se instalava na zona industrial. Os fundos 
comunitários ficariam também comprometidos e teria de haver despedimentos 
dentro do município. Mais referiu que, a exemplo de outras Câmaras que já 
recorreram ao fundo, as mesmas tiveram de fechar equipamentos abertos ao 
público (teatro, piscinas, etc.), tiveram de despedir cerca de 200 pessoas, num 
total de 600 funcionários, até 2017. Portanto, objetivamente, não via até que 
ponto seria vantajoso, para o município de Portalegre, ir ao FAM. Em 
conclusão, disse que todos tinham trabalhado, deliberadamente, para evitar 
recorrer ao mesmo e que, atualmente já tinham saído do município 
aproximadamente 96 funcionários, não por despedimento, mas sim por fim do 
contrato de trabalho e por reforma. Obviamente, seria necessário reestruturar e 
diminuir na despesa e esperava que o próximo ano fosse o último em que 
estivessem com a “faca na cabeça”, mas a ida ao Fundo de Apoio Municipal 
não estava nos seus horizontes, embora o município tivesse de contribuir para 
o mesmo com 1.722.000€, repartido durante sete anos, fazendo já parte do 
orçamento de 2015.------------------------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que a Presidente tinha um 
fundamentalismo imperdoável, pois estava a usar escudos humanos para 
defender a fraca proposta de orçamento que apresentou. Salientou que a 
aprovação ou rejeição daquele orçamento não implicava, diretamente, com a 
reclassificação de funcionários e que aquele problema se resolvia de uma 
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forma simples, bastando para tal que a Presidente apresentasse uma proposta 
para reclassificação dos interessados. Portanto, com uma revisão orçamental 
cumpriria os objetivos dos funcionários, os quais teriam ali a garantia do PS de 
que, se tal proposta de deliberação fosse apresentada, seria votada 
favoravelmente. Acrescentou que aquele logro que se tinha montado à volta do 
orçamento nada tinha a ver com a reclassificação dos funcionários da autarquia 
e que para defender a posição dos funcionários os eleitos locais não poderiam 
defender enormidades constantes daquele orçamento. Disse ainda que a 
Presidente se limitou a ler aquilo que tinha escrito, quando devia ter explicado 
aquilo que se tinha alterado de 2014 para 2015, de forma a alterar também o 
orçamento. Contudo, o que ali fez foi dizer-lhes que tanto fazia votarem a favor 
ou contra, pois o orçamento seria o mesmo, concluindo assim que não 
elencava um objetivo novo, do ponto de vista político, para o ano 2015 e que o 
único objetivo do executivo era somente pagar tostões de dívida, nem que para 
tal tenha que se matar Portalegre. Disse ainda que só havia uma fórmula de 
sair daquela situação em que estavam: era criar riqueza, a ponto de as receitas 
próprias aumentarem e, desse modo, libertarem-se do sufoco atual. 
Acrescentou ainda que a Presidente andava a esgotar os seus esforços para 
realizar coisas que não funcionavam, que não existia liderança política, nem 
contabilística e que agia mais como administradora liquidatária do município, 
do que como Presidente de Câmara. Disse ainda que existiam realidades 
financeiras dentro do município que os eleitos municipais desconheciam, como 
por exemplo os 630.000,00€ em dívida, relativos aos arruamentos da zona 
industrial e o problema era que o próprio orçamento tinha deixado de ser um 
documento confiável. Embora a Presidente lhes quisesse fazer crer que aquele 
orçamento inibia a Câmara de recorrer ao FAM, não o convencia porque, a 
partir do momento em que ali foram escamoteadas verbas do orçamento, não 
havia a garantia de que aquele orçamento correspondesse à realidade 
financeira do município. Em conclusão, afirmou que o PS votaria contra o 
orçamento para 2015, tendo em conta a exiguidade da proposta e a deplorável 
apresentação feita pela Presidente da Câmara Municipal, ressalvando que o 
que era verdadeiramente mau era ficar com um orçamento de miséria e cujos 
números permitiam aos partidos da oposição duvidar do seu acolhimento. Por 
fim e na esperança de que aquele orçamento fosse retirado da Assembleia 
Municipal, por via da sua reprovação, lançou um repto à Presidente da Câmara 
para que ali voltasse com outra proposta de orçamento, construída e 
participada por todos. -----------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que a questão levantada pelo seu 
antecessor era muito importante, porque aquilo que foi ouvido da parte dos 
trabalhadores da autarquia, sobre a sua reclassificação, lhe tinha deixado 
bastantes dúvidas. Perguntou à Presidente se iria abrir algum concurso para 
que passassem de assistentes operacionais para assistentes técnicos e como 
é que tal procedimento decorreria daquele orçamento. ---------------------------------   
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Fernando Areias pediu novamente a palavra para dizer que leu o decreto-lei 
que regulamentava o Fundo de Apoio Municipal, do princípio ao fim, e não lhe 
parecia que lá estivesse explícito que a Câmara não podia recorrer, 
voluntariamente, ao mesmo. No seu entendimento, as câmaras em reequilíbrio 
ou saneamento financeiro poderiam recorrer ao FAM. Em relação àquele 
orçamento, perguntou à Presidente da Câmara se, com aquela dívida, achava 
que nos próximos 15 ou 20 anos a Câmara conseguiria pagar 36 milhões de 
dívida. Quanto à questão dos funcionários da autarquia, esperava que fosse 
desmascarada aquela falsa questão. --------------------------------------------------------  
  
No uso da palavra, João Cardoso disse que as grandes opções do plano e o 
orçamento e ali apresentados não seriam ideais, ma mesmo quando o dinheiro 
não é muito é possível fazer coisas e era aquela a convicção do CLIP. Entendia 
que seria essencial a aposta no desenvolvimento económico e no emprego. 
Gostava da ideia da criação da equipa de apoio ao investidor e tinha 
curiosidade quanto à forma como iria funcionar. Relativamente ao questionário 
que estava em curso, aos empresários da zona industrial tinha curiosidade de 
saber o ponto da situação e qual poderia ser o resultado do mesmo. Salientou 
o interesse do Conselho Municipal de Cultura e Turismo, envolvendo todas as 
instituições e associações, ligadas em rede, com a Câmara, para se saber a 
opinião de todos e reforçou a preocupação e o esforço de levar mais 
informação e cultura ao mundo rural, ou seja às freguesias. Disse, por fim, que 
gostaria ainda de perceber melhor o roteiro cultural e o cartão de desconto no 
acesso a equipamentos. -------------------------------------------------------------------------  
 
Usando a palavra, Jorge Isidro disse que tinha o maior respeito pelos 
funcionários da autarquia e lamentava o que estava a acontecer naquele 
orçamento, pois interferia na vida pessoal de cada um. Assumiu ali que 
qualquer proposta que fosse apresentada para a reclassificação dos mesmos, 
votaria favoravelmente.---------------------------------------------------------------------------  
 
A Presidente da Câmara esclareceu que não havia nem nunca tinha havido 
nada escondido naquele orçamento. Relativamente aos 600.000€, informou 
que houve uma empreitada de conceção e construção das infra estruturas da 
área de expansão da zona industrial, na qual o adjudicante foi a “Lena – 
Construções”. A data da aprovação da construção, 20.12.2006, o investimento 
total foram 3.058.829,69€, o investimento elegível cerca de 2.267.485,56€ e a 
comparticipação comunitária 1.247.117,06€. Portanto, o que acontecia era que, 
havia uma parte substancial que a Câmara teve de pagar e os 600.000,00€ era 
a parte que ainda estava a ser paga. Mais informou que o total recebido foi de 
1.763.599,98€ e uma coisa era o orçamento, outra era a dívida da Câmara. 
Quanto à questão dos trabalhadores, a proposta daquele executivo era 
requalificar os mesmos e, obviamente, que não seria o chumbo do orçamento 
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que iria impedir que tal acontecesse. A requalificação poderia ser feita desde 
que houvesse reforço mas teriam primeiro de se esvaziar outras rubricas. 
Acrescentou que a função pública não podia abrir concursos para que as 
pessoas passassem para outros patamares. Mais disse que naquele caso 
específico a lei permite agora, frisando que não permitia antes, a requalificação 
em mobilidade interna através da passagem de assistentes operacionais para 
assistentes técnicos com alteração de vencimento --------------------------------------  
 
Usando a palavra, Hugo Capote chamou a atenção para o facto de ser sem 
alteração de vencimento.------------------------------------------------------------------------ 
 
A Presidente da Câmara reafirmou que era com alteração de vencimento e que 
isso já tinha sido visto internamente. Mais disse que eram cerca de dez 
funcionários, que se encontravam naquela situação e que seriam requalificados 
durante 18 meses e que, se durante aquele período houvesse abertura de 
concurso, poderiam concorrer; se não houver, teriam de voltar à sua categoria 
de origem. Contudo, durante os 18 meses, tinham a oportunidade de estarem 
requalificados, uma vez que estão a desempenhar aquelas funções. 
Acrescentou que existiam mais situações mas, infelizmente, não poderia fazer 
a todos de uma vez só. Relativamente à questão da dívida que lhe foi 
colocada, relembrou que a mesma já foi de cerca de 53 milhões e que, 
evidentemente, se iria arrastar durante algum tempo, mas o que pretendia era 
sair do excesso de limite de endividamento do município. Quanto à equipa de 
apoio ao investidor, referiu que a mesma estava a ser formalizada por juristas 
da Câmara e pelo gabinete de candidaturas e ainda por pessoas da área do 
urbanismo. Portanto, tratar-se-ia de uma equipa pluridisciplinar, no sentido de 
conseguir dar resposta e acompanhar quem quisesse investir em Portalegre.  
Já tinha sido feito um questionário presencial a todas as pessoas da zona 
industrial, ao qual a maior parte respondeu e estava também a ser feita uma 
análise de conteúdo e o questionário versava principalmente perceber se os 
incentivos que a Câmara estava a dar seriam os melhores ou se existiam 
incentivos melhores, bem como perceber as dificuldades existentes. Por outro 
lado, haverá uma alteração do regulamento, por forma a melhorar a relação 
com os empresários e receber também o seu feedback. Ainda relativamente ao 
cartão de desconto, era algo em que se tem vindo a trabalhar, para que quem 
chegasse a Portalegre e pretendesse visitar alguns dos equipamentos que a 
Câmara disponibiliza, em vez de comprar um bilhete em cada um, comprasse 
um bilhete conjunto que dará acesso geral e a um preço mais acessível.  
Mais referiu que iria haver espetáculos nas freguesias no período de Natal e 
com a colaboração dos técnicos da Câmara. Salientou que não existia somente 
o conselho municipal de juventude, mas também o de educação, no qual 
existia um representante do conselho de juventude que sistematicamente 
faltava às reuniões. Mais disse ser bastante importante ouvir a opinião das 
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pessoas, para tentarem delinear em termos culturais, aquilo que era a 
estratégia do município. --------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote, relativamente ao que tinha dito a Presidente 
da Câmara, disse que não tinham conhecimento de que o conselho municipal 
de juventude já tivesse reunido. Questionou de seguida a Câmara perguntando 
se a mesma estaria, ou não, amarrada a um compromisso de não aumentar a 
massa salarial perguntando como é que a requalificação dos trabalhadores 
estava transcrita para o orçamento se, para tal, não poderia corresponder um 
aumento da massa salarial perguntou ainda à Presidente da Câmara se seriam 
apenas os assistentes operacionais a serem requalificados. A propósito da 
forma como a Câmara assumia os seus compromissos e os respeitava, 
perguntou se já tinham sido transferidas as verbas para as Juntas de 
Freguesia, do ano de 2014, para os Bombeiros Voluntários de Portalegre, se já 
tinham dado subsídio ao “Ultra Trail” e se já tinham pago as dívidas aos 
membros daquela assembleia municipal.--------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa salientou que o problema, relativamente aos 
600.000,00€, resultava dos orçamentos que lhes eram apresentados todos os 
anos. Tinham ficado ali a saber que aquela dívida sempre lá tinha estado, mas 
no ano passado a Presidente tinha planeado o seguinte: no orçamento para 
2015 uma verba de 290.612,00€; para 2016 – 287.784,00€ e para 2017 – 
34.819,00€, o que perfazia os 613.215,00€. Portanto, o problema era a 
transparência, porque muitos desconheciam a calendarização do pagamento 
dos compromissos financeiros que o município tinha, mas tinham todo o direito 
de os conhecer. Portanto, a única forma de o saberem era através da 
informação que a Câmara prestava à Assembleia Municipal. Quanto às 
questões colocadas por João Cardoso, comprovando a nódoa que eram aquele 
orçamento e gops, referiu que era risível o que havia a dizer sobre o gabinete 
de apoio ao investidor. Era lamentável que, uma Cidade que precisava de 
investimentos, tratasse daquela forma os investidores. Num mundo competitivo 
e globalizado, o mínimo que se exigia era que houvesse ação na atração ao 
investidor e não passividade. Acrescentou que a Presidente da Câmara 
governava apenas para aqueles que circundavam diariamente os passos do 
concelho e só assim sobrevivia à conta dos mesmos, pois não tinha engenho 
para mais e justificava-se com a inexistência de soluções, tendo em conta a 
realidade financeira do município. Em conclusão, disse à Presidente que com 
aquele programa financeiro traçado, inequivocamente, o rumo seria a falência 
do município e da deserção do concelho. Existia um dado importante relativo à 
circunstância atual, o qual se verificou na apresentação do último trimestre, no 
qual a Presidente referiu que se tinha faturado menos 13% de água. Tal devia-
se ao facto de o concelho estar a definhar, e haver nele cada vez menos gente, 
menos indústria, menos instituições. No entanto, a Presidente da Câmara 
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respondia com um orçamento cujo único objetivo era pagar dívida aos 
bochechos, sem nunca ver luz ao fundo do túnel.---------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo quis relembrar que o PSD não fazia parte 
daquele executivo e lamentou no cumprimento do estatuto da oposição não 
terem sido perdidos nem achados na elaboração do orçamento. Apontou que 
no site da Câmara Municipal de Portalegre, ao contrário de outras Câmaras, 
não constava o histórico das demonstrações financeiras e que o orçamento em 
causa não auxiliava em nada, uma vez que não possuía valores de referência. 
Acrescentou que os documentos que lhe foram enviados não tinham qualidade 
para serem lidos, pois dada dimensão dos quadros numéricos não se 
conseguiam sequer perceber. Mais referiu que a adesão ao Fundo de Apoio 
Municipal se fosse aprovada pressupunha um programa de ajustamento 
municipal, mas que seria orientado à medida do que fosse necessário fazer e 
não fazia sentido que a Presidente dissesse, à partida, o que é que se iria 
fazer. Quanto aos Bombeiros, disse ter conhecimento de que, nos últimos três 
anos, no dia 31 de dezembro, tiveram os pagamentos feitos. Relativamente aos 
trabalhadores do município, disse que não estariam a falar de requalificação, 
mas sim de reclassificação, pois os mecanismos de ambas as figuras eram 
diferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Fernando Areias disse que a Presidente não tinha ainda 
respondido à sua questão e voltou a perguntar como é que a mesma pensava 
pagar a dívida acumulada da autarquia, nos próximos anos --------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro entendia que deviam ser unidos esforços para 
se ultrapassar o problema. Perguntou à Presidente da Câmara se tinha 
solicitado alguns contributos aos vereadores da oposição e se estavam 
inscritos no orçamento ----------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara, relativamente à questão dos 
trabalhadores, disse que não se tratava de reclassificação, nem de 
requalificação, mas sim de reposicionamento e que tal só seria possível porque 
não se iria aumentar a massa salarial global, uma vez que houve uma 
diminuição da massa. Não seria possível fazer mais, porque ultrapassariam o 
limite imposto pela lei. Em relação ao pagamento aos Bombeiros, informou que 
já tinha sido feito por tranches e que também reforçaram a verba anual, pois 
houve uma alteração orçamental para além do valor inscrito. Disse que 
também já tinham pago a algumas juntas de freguesia, as que faltavam ainda 
tinham apresentado as suas certidões de não dívida. Também já pagaram à 
organização do Ultra trail. Quanto ao gabinete do investidor, informou que o 
mesmo não se resumia às pessoas que davam apoio no edifício da Câmara, 
mas que existia uma ligação à ICEP e um conjunto de dinâmicas 
estabelecidas. Sobre o dar ou não os passos para o FAM, a Presidente disse 
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acreditar naquilo que lhe foi dito pelo Secretário de Estado da Administração 
Local, com quem tinha estado recentemente e que lhe afirmou que a Câmara 
de Portalegre não poderia ir ao FAM, tendo-lhe explicado porquê. Quanto ao 
SNS, reportou aquilo que os Bombeiros, não só os de Portalegre, reclamaram 
quanto às políticas do atual serviço de saúde, e que lhe tinham pedido que 
interviesse junto das entidades, para que lhes fossem pagas as verbas.  
Mais referiu que, os contributos dos vereadores eram dados ao longo das 
reuniões do executivo e que alguns estavam contemplados no orçamento, 
entre os quais os aumentos para as juntas de freguesia e também o festival de 
jazz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Jorge Isidro disse que, relativamente ao 
desenvolvimento económico e emprego que estava retratado nas grandes 
opções do plano, o que efetivamente acontecia no terreno era bem diferente, 
uma vez que a autarquia levava mais de um ano a reparar alguns buracos na 
avenida principal da zona industrial; a aplicação das taxas promoveram a 
concorrência desleal entre os empresários e, inclusive, os lotes de terreno 
avaliados em valores completamente absurdos, o que fez com que os 
investidores tivessem pago quantias elevadas de imposto sobre imóveis; na 
fórmula que definia o preço a pagar pelas licenças de construção dividiam por 
100, em vez de dividir por 1000, o que fez com que um empresário que quis 
construir um centro comercial tivesse que pagar cerca de 900.000,00€ antes de 
começar a construir, o que o levou a abandonar o projeto. Portanto, perante 
tais evidências, concluiu que, para o município de Portalegre, entre o que dizia 
e o que fazia existia uma enorme diferença. -----------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote, relativamente ao que tinha sido proferido 
sobre o orçamento, antecipava que o voto da CDU seria contra e que gostaria 
de deixar ali explicitado o facto de saberem que aquele orçamento seria difícil, 
condicionado pela dívida. No entanto, o que os fazia optar por aquela opção 
eram, basicamente, duas linhas de rumo: a primeira era que, e ficou ali 
demonstrado, as GOP eram um mero exercício de retórica e porque era fácil de 
perceber que tinham nascido posteriormente ao exercício orçamental; em 
segundo lugar, também estava provado que a verdadeira dívida da Câmara 
eram 38.000.000,00€, naquele orçamento e ninguém lhe dizia que para o ano 
não iria aparecer, numa rubrica de outra empreitada, que até já estava 
degradada, um factoring lançado ou uma conta sem estar deliberada, como já 
tinha acontecido, ou até mesmo outro qualquer exercício contabilístico sem 
estar refletido no orçamento. Salientou que aqueles números não eram 
credíveis, o orçamento não era sério e todos os anos tinham sido “brindados” 
com factos que os faziam suspeitar de qualquer coisa. Por último e como o 
culminar de tudo aquilo, referiu alguns exemplos, de modo a provar que as 
opções tomadas pelo executivo eram erradas: eram já três dívidas a 
empreiteiros (CAEP); a da banca; a da Central de Camionagem e as da fase de 
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expansão da zona industrial. Perante tal, a Câmara não teria qualquer 
problema em inscrever aquelas dívidas no orçamento. No entanto, outras 
dívidas como as das refeições escolares, que já totalizavam 492.000,00€, as 
quais eram pagas pelos pais das crianças e para as quais a Câmara também 
recebia dinheiro do Ministério da Educação para pagar, só estavam inscritos 
em orçamento 80.000,00€ para as mesmas. Questionou se os apoios aos 
grupos e associações estavam todas pagas, bem como a EDP, sendo levado a 
concluir que a Câmara não tinha problemas em inscrever, na totalidade, em 
orçamento as dívidas a empreiteiros, à banca e a grandes empresas, algumas 
até de legalidade bastante questionável, mas que relativamente a outras 
dívidas, que até fariam da Câmara um ator de boa-fé, já não era capaz de as 
assumir por completo. Em conclusão, sentia-se chantageado desde o início, 
inclusivamente com o facto de a Presidente dar a entender que se 
chumbassem o orçamento aqueles trabalhadores que ali se tinham 
manifestado não iriam ter o aumento tão desejado, por parco que fosse, mas 
que fazia muita diferença às respetivas famílias. Reafirmou que a CDU estaria 
sempre disponível para votar favoravelmente o reposicionamento dos 
funcionários, assim estivessem transcritas em orçamento as verbas 
necessárias para tal. ------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, a Presidente da Junta da Alagoa, Vera Caixeiro perguntou 
qual tinha sido a junta que não tinha entregado a declaração de não dívida. 
Referiu que a junta da Alagoa ainda não tinha recebido a verba, mas somente 
porque não tinham assinado ainda o protocolo. Ressalvou que a declaração de 
não dívida não tinha sido sequer solicitada e que também não existia nenhuma 
dívida da sua junta, nem à segurança social, nem às finanças. Relativamente 
aos 100.000,00€ inscritos em orçamento para as juntas de freguesia, disse que 
não era aumento para agradecer, veementemente, à Câmara Municipal, pois 
continuava a ser, manifestamente, insuficiente. Acrescentou que não seria 
aquele valor que iria fazer com que as juntas de freguesia tivessem o seu 
normal funcionamento e que conseguissem prestar um melhor serviço às 
populações. Lamentou que se ouvisse falar num orçamento de 18 milhões e, 
no entanto, as juntas continuavam a ser prejudicadas e a não ter o respeito 
devido. Esperava que o aumento fosse gradual e que, em 2016, o valor 
pudesse ser de 200.000€. -----------------------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Luís Testa perguntou à Presidente da Câmara o que é que 
a motivava no exercício do cargo mais importante da cidade de Portalegre. O 
que é que a trazia ali, pois o esforço que fez para apresentar aquilo que deveria 
ser a alegria para o próximo ano de mandato era incomparável com o sacrifício 
que todos estavam a passar. Ao olhar para as GOP e para o orçamento em 
questão, perguntavam-se a eles próprios quais seriam as ambições da Câmara 
de Portalegre, além de pagar a dívida. Por certo, todos se questionariam sobre 
onde é que estava o investimento prometido do investimento associativo, na 
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atração de investimento, nas juntas de freguesia, que eram as que prestavam 
serviços reais a pessoas reais do concelho. Disse perceber a desilusão 
generalizada, ao fim de um ano de mandato e preferia estar ali a debater quais 
seriam as opções de investimento reais para o concelho de Portalegre mas, no 
entanto, a base de trabalho era saber qual seria a pena capital atribuída pela 
Presidente de Câmara aos portalegrenses e ao concelho de Portalegre. ---------  
 
No uso da palavra, João Cardoso relembrou que, ao longo do último ano, o 
CLIP tinha construído algo, embora também tenham havido algumas tristezas e 
discussões. Provavelmente as coisas seriam mais fáceis dentro dos outros 
partidos e na construção de opiniões únicas, mas tinham a consciência de que 
aquele orçamento era o melhor para a cidade e de terem feito melhor que 
sabiam. Todos erravam, mas tinham esperança e não estavam desiludidos e 
tinham vontade de fazer mais e melhor. -----------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro considerou que o concelho não podia perder 
mais tempo e era claramente urgente apostar no desenvolvimento económico. 
Entendia que a criação do Gabinete de Apoio ao Empresário deveria ser com 
algum rigor e conhecimento dos assuntos e, obviamente, quem sabia mais das 
questões a tratar era quem estava naquele setor de atividade. Portanto, tinha 
todo o interesse que o gabinete em causa tivesse sucesso, uma vez que o 
próprio também já tinha feito grandes investimentos na cidade. No entanto, 
ficou desiludido porque nem a constituição do mesmo estava completa. ----------  
 
No uso da palavra, Fernando Areias quis relembrar que o 7.º parágrafo do 
enquadramento das GOP falava no imprescindível contributo e colaboração de 
todos os eleitos nos órgãos autárquicos do município e das freguesias, no 
entanto não se lembrava de ter participado em nenhuma reunião de elaboração 
do orçamento, enquanto membro do CLIP. Perguntou onde é que andava o 
orçamento participativo. A verba que tinha andado perdida no orçamento 
anterior e que já era escassa, tinha entretanto desaparecido por completo. 
Portanto, considerava que a forma de estar daquele executivo deixava muito a 
desejar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando a palavra, Luís Testa disse que o problema do CLIP era um problema 
de convicção e o pior de tudo era o facto de não darem o exemplo, pois já há 
muito tempo que não se viam os portalegrenses a defenderem a sua cidade de 
uma forma bairrista. Seria importante arranjar uma solução para que não 
andassem assim ou, dentro em breve, já não teriam tempo para arranjarem 
qualquer solução. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse ter dúvidas quanto à assinatura do 
contrato de saneamento, por 5 milhões, que aquela Assembleia tinha aprovado 
recentemente, pois considerava que seria incomportável para as capacidades 
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do município. Feitas as contas, salientou que a Câmara embora amortizasse 
165.000,00€ em 2015, mas que pagariam 373.000,00€ pelo mesmo. Na sua 
perspetiva, teriam de encontrar uma forma diferente de encarar o futuro da 
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
  
No uso da palavra, a Presidente da Câmara informou que o pagamento das 
refeições escolares estava inscrito na página 3 das grandes opções do plano, 
tanto para o 1.º ciclo como para do pré-escolar, com os valores de 273.872,00€ 
e 210.057,00€, respetivamente. Relativamente às juntas de freguesia, 
concordava que a verba destinada era diminuta e afirmou ter muita 
consideração pelas mesmas, sabendo que eram parceiras no terreno e na 
proximidade com as pessoas. Lamentava que a Presidente da junta da Alagoa 
não tivesse respondido às questões colocadas pelo Vereador que detinha o 
pelouro das mesmas e que nem sequer tenha referido ainda que já tinha sido 
aceite, na sua Assembleia de Freguesia, e que ainda não tivesse assinado o 
respetivo protocolo. Portanto, era a única junta que não estaria em condições 
de receber o valor que todas as outras já tinham recebido. Comentou que o 
plano de saneamento era obrigatório, de acordo com a lei dos compromissos, e 
que a Câmara tinha de fazer planos de pagamento com todas as entidades. 
Propôs ao membro Cristóvão Crespo que lhe dissesse como é que poderiam 
sair daquela situação e que indicasse outra forma melhor de contornar a 
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote perguntou à Presidente se durante o próximo 
ano, com aquele orçamento, iriam pagar tudo o que deviam, respeitante às 
refeições escolares. E se a mesma se comprometia, publicamente, com a 
assembleia para tentar pagar 492.000,00€. Já todos ali sabiam que a verba 
também estava inscrita em orçamento, no ano passado, e que não foi 
liquidada.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta a Presidente da Câmara disse que seria o que estava inscrito em 
orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Hugo Capote relembrou que uma coisa era a 
verba inscrita e outra era a verba paga. -----------------------------------------------------  
 
O Presidente da Mesa disse que iria colocar os assuntos a votação, de acordo 
com a metodologia que estava acordada: 1.º as grandes opções do plano e, 
em 2.º, o orçamento e mapa de pessoal. ----------------------------------------------------   
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 13 votos contra, 2 abstenções e 12 favor, rejeitar as grandes 
opções do plano. -----------------------------------------------------------------------------------  
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3 – Mapa de pessoal da Câmara Municipal de Portaleg re para 2015; 
- Deliberação de 3.11.2014 - 
 
Presente o mapa de pessoal da Câmara Municipal de Portalegre para 2015. A 
Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Vereadores Pinto Leite, Miguel Monteiro e Luís Pargana aprovar o 
mapa de pessoal da Câmara Municipal para 2015. --------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 13 votos contra, 2 abstenções e 12 favor, rejeitar o orçamento e 
mapa de pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou que seria apensa à ata uma Declaração de 
voto apresentada por Jorge Isidro (independente), uma vez que a leitura da 
mesma excedia o tempo concedido ao mesmo.-------------------------------------------  
 
Declaração de voto – Fernando Areias (independente) 
 
“Voto contra esta proposta de orçamento por entender que embora a situação 
financeira da Câmara seja um verdadeiro espartilho, não encontro neste 
documento um rumo, uma direção, uma verdadeira estratégia de, e por um 
lado reduzir a dívida e, por sua vez, conseguir sair da situação em que nos 
encontramos e, por outro, que com os escassos recursos disponíveis se 
apliquem os mesmos de forma a conseguirmos alavancar a economia, o 
investimento e o bem-estar dos munícipes do concelho de Portalegre.  
As Grandes Opções do Plano hoje aqui apresentadas mais parecem um 
verdadeiro programa eleitoral e, pior do que isso, deixam revelar que está 
quase tudo por fazer. O executivo da maioria que governa esta Câmara ficará 
com o ónus de ter sido responsável por não tentar resolver, de uma vez por 
todas, o monstro da dívida. Não recorrer ao Fundo de Apoio Municipal porque 
os impostos e taxas municipais seriam colocados no máximo é uma falácia 
porque apenas convence quem acredita nela. Como se os impostos e as taxas 
municipais não estivessem já muito perto do seu máximo. Portalegre irá não só 
ter que contribuir para esse fundo, como também sujeitar-se a grande parte das 
medidas de que ao FAM vão recorrer. Esta é a oportunidade única para acabar 
com a dívida que, ao ritmo atual, nem daqui a vinte anos será abatida, 
comprometendo desta forma as próximas gerações de portalegrenses. 
Não consigo encontrar neste orçamento uma única rubrica ligada ao 
investimento puro e duro. Há dívida por todo o lado. Ao olharmos para o 
orçamento da Câmara Municipal de Portalegre para 2015, a única coisa que se 
pode concluir é que se trata de uma folha de excel, preenchida avulso, com 
valores irrisórios e outros astronómicos. 
Continuar a apostar em festas, festivais e feiras, que não têm qualquer suporte 
estrutural de investimento, olhando para esses certames como se fossem 
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verdadeiros instrumentos de captação de riqueza e atração de investidores 
para o nosso concelho, é uma política errada. A aposta neste tipo de eventos 
terá que ser vista numa lógica de complemento e nunca como estratégia de 
desenvolvimento para a nossa cidade. Portalegre não pode ser uma produtora 
de espetáculos. No futuro espero que seja posto em prática o que se apregoa 
no sétimo parágrafo do documento de enquadramento geral das grandes 
opções do plano: “A participação de todos é fundamental para que consigamos 
inverter o rumo de Portalegre.”. Essa foi uma das maiores bandeiras do CLIP, 
da campanha para as autárquicas mas que, infelizmente, nunca passou do 
papel e no papel continua. Isto não é o meu orçamento; não participei na sua 
elaboração, mas não é por isso que voto contra. Chumbo este orçamento 
porque não serve minimamente os interesses dos portalegrenses.  
A terminar, comunico formalmente ao Presidente e à restante Assembleia que, 
a partir de hoje, retiro o meu apoio ao CLIP, porque entender que os princípios 
e os rumos traçados para este mandato foram completamente adulterados. 
Continuarei, no entanto, como independente nesta Assembleia, como eleito 
que fui pelo povo portalegrense e estou como sempre estive disponível para 
trabalhar para quem efetivamente quer trabalhar em prol do nosso concelho.” 
 
Declaração de voto  – Cristóvão Crespo (PSD)  
 
“O PSD exprimiu aqui nesta Assembleia todas as dúvidas e o desagrado em 
relação a estes documentos. Mas por outro lado e ao longo do mandato e 
desde o início do mandato, pelo menos nesta fase e pela fase inicial do 
mandato, respeitamos o mandato que foi conferido a esta maioria. Por isso 
mesmo o nosso voto de não inviabilizar, à partida, os documentos, mas 
também não somos nós que somos responsáveis pela falta de coesão dos 
outros grupos.” 
 
Declaração de voto  – João Cardoso (CLIP)  
 
“O CLIP votou favoravelmente este orçamento, convicto de que é o melhor 
para a cidade. Lamenta-se que alguns que pretendem fazer passar a ideia de 
que são os grandes e únicos defensores de Portalegre e dos portalegrenses, 
ainda que esquecidos dos resultados das últimas eleições autárquicas, em que 
foram claramente derrotados e nas quais os seus projetos políticos foram 
amplamente rejeitados pelos eleitores do nosso concelho, tenham chumbado 
nesta Assembleia Municipal o orçamento municipal e as grandes opções do 
plano, para o ano de 2015. Apenas a título de exemplo, referimos alguns dos 
aspetos em que este chumbo é claramente lesivo dos interesses da autarquia 
e, sobretudo, da cidade de Portalegre: acordos de colaboração com as juntas 
de freguesia; antigos protocolos de delegação de competências, ao abrigo dos 
quais em 2014 vão ser transferidos 50.000€, que em 2015 tinham prevista a 
transferência de 100.000€, com um acréscimo de 100%. A oportunidade de 
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aprovar já o reposicionamento profissional dos trabalhadores da Câmara, que 
entretanto adquiriram novas qualificações e competências e tinham a 
expetativa de que, em 2015, pudessem ser promovidos, claramente 
comprometida com este chumbo. A escola de artes do Norte Alentejano, com 
este chumbo, está claramente comprometida a participação da Câmara de 
Portalegre, na sua manutenção e continuidade. As equipas de sapadores 
florestais, uma das apostas da autarquia, positivas e eficazes em anos 
anteriores, comprometida em 2015 com este chumbo. A oposição insiste em 
criticar a obsessão do executivo, em permanência, em pagar a dívida da 
Câmara e tentar reequilibrar a situação financeira da autarquia, começamos 
por esclarecer que o atual executivo não tem responsabilidade nessa mesma 
dívida. E qual é a alternativa da oposição? Deixar de pagar a dívida? Colocar a 
Câmara Municipal no lote e na lista negra das autarquias mais caloteiras deste 
país? Todos temos consciência de que a atual situação não é fácil. Mas mais 
difícil será ainda com esta política do bota abaixo, do quanto pior melhor, da 
atual oposição na Câmara e na Assembleia Municipal. Só podemos lamentar 
que assim seja e que em vez de atenderem aos verdadeiros interesses da 
maioria dos portalegrenses, só se preocupem em satisfazer as suas 
necessidades de protagonismo pessoal e partidário.” 
 
Declaração de voto  – Luís Testa (PS)  
 
“Aquilo que assistimos, foi a pior figura que um eleito local poderia fazer. Neste 
momento, o CLIP já não se preocupa em governar o distrito de Portalegre, 
preocupa-se, única e exclusivamente, em fazer oposição à oposição. Não foi 
para isso que foram eleitos e não foi para isso que nós assistimos a este triste 
espetáculo. Vossa excelência tece aí umas loas quaisquer, que ninguém 
reconhece, neste documento, a abono da sua vontade pessoal e dos seus 
interesses pessoais e de movimento encapotado de cidadãos. Vossa 
excelência utiliza aquilo que de pior tem os partidos para defender a sua 
posição, entrincheirado na sua dama, defendendo quem já não tem defesa e 
ideias que não têm defesa. Vossa excelência construiu uma narrativa para 
justificar o vosso insucesso e tem o logro de carregar às costas o fracasso 
político desta Câmara, desta Presidente e desta maioria. Vossa excelência 
assume culpas que não são suas e assume as mesmas com agrado, o que é 
mais triste. Vossa excelência tem o comportamento dos idiotas úteis que 
disponibilizam a tudo, em favor não se sabe do quê. Para declaração de voto, o 
partido socialista está comprometido com e só com uma coisa: o 
desenvolvimento do concelho de Portalegre; é para isso que nós nos 
candidatamos, nos submetemos à palavra dos portalegrenses e é por isso que 
os portalegrenses nos sufragam, ou não. O partido socialista não assume 
responsabilidades que não são suas e as suas assume-as por inteiro. Na 
verdade, pior do que não ter orçamento, só se tivéssemos o orçamento que 
nos foi aqui apresentado: o orçamento da miséria, do pagamento da dívida que 
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nunca mais se conseguia pagar com este orçamento; o orçamento que 
privilegia vergonhosamente a fundação Robinson, em detrimento dos 
funcionários do município, o orçamento que prioriza aquilo que não é 
prioridade, o orçamento do porco no espeto. Na verdade, há uma 
responsabilidade que nós todos temos aqui e a responsabilidade da Presidente 
não é esconder-se atrás da falta de orçamento. Por isso eu requeiro e solicito o 
acompanhamento das restantes bancadas da oposição, solicito ao Presidente 
da mesa, em forma de requerimento, que seja marcada uma Assembleia 
Municipal extraordinária, para janeiro, onde a Presidente da Câmara terá que 
apresentar uma proposta viável de orçamento.” 
 
O Presidente da mesa solicitou alguma contenção na oratória, porque 
nalgumas situações, as diferenças políticas não se deveriam traduzir em 
julgamentos de caráter e, muito menos, por em causa os valores morais e os 
princípios éticos de cada um dos presentes. -----------------------------------------------          
  
Solicitando o uso de uma réplica ao que foi dito pelo membro João Cardoso, 
Jorge Isidro disse ter ali demonstrado, desde a primeira hora, ao ter assumido 
nas funções de membro daquela Assembleia, ter coerência nas suas decisões 
e, portanto, não admitia ser ali acusado de ter votado aquele orçamento, na 
defesa dos seus interesses pessoais. Portanto, solicitou que fizessem prova 
das afirmações atrás produzidas. -------------------------------------------------------------  
 
Declaração de voto  – Hugo Capote (CDU)  
 
“Fazemos nossas as palavras do nosso Vereador no executivo, e acrescento 
apenas que o chumbo de um orçamento não é o fim do mundo, é apenas uma 
oportunidade para fazer um melhor.” 
 
Solicitando o uso de uma réplica ao que foi dito pelo Presidente da mesa, Rui 
Simplício disse, em nome do partido socialista, que se sentiam ofendidos, pois 
a utilização da linguagem proferida pelo seu líder distrital foi uma linguagem 
política utilizada vulgarmente. Repudiou a declaração de voto feita pelo 
elemento do CLIP, porque quando se começava uma batalha daquele género 
de insulto, ficava-se sujeito a ter também alguns insultos. -----------------------------  
 
O Presidente da mesa referiu que tinha a esperança de ali se conseguir mais 
harmonia e consenso, bem como mais diálogo do que discussão política. 
Percebia que existiam pessoas que, de vez em quando, se excediam, embora 
preferisse outro tipo de comportamento, mas tal não foi conseguido. ---------------  
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4 – Documentos previsionais – Plano plurianual de i nvestimento e 
orçamento para 2015 dos Serviços Municipalizados de  Águas e 
Transportes; 
- Deliberação de 3.11.2014 - 
 
Presente ofício dos Serviços Municipalizados de 24 de outubro de 2014 a 
remeter os documentos previsionais – Orçamento e plano plurianual de 
investimentos de 2015. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria, com as abstenções dos Vereadores Pinto Leite e Miguel Monteiro 
aprovar os documentos.--------------------------------------------------------------------------  
 
O presidente da mesa, à semelhança do que tinham feito anteriormente, 
propôs que tivessem discussão conjunta e a votação em separado. Não 
havendo nada a opor, deu por aberto o debate.-------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador António Landeiro, na qualidade de Presidente 
do Conselho de Administração dos SMAT, teceu algumas considerações, 
relativamente aos documentos previsionais, ao plano plurianual e ao orçamento 
para 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Solicitando o uso da palavra, Hugo Capote perguntou ao Presidente dos SMAT 
se da assembleia extraordinária onde tinham discutido a questão dos Serviços 
Municipalizados tinham saído algumas ideias. Havia a possibilidade de os 
SMAT explorarem novas redes, novas carreiras que já eram feitas por outras 
empresas rodoviárias, assim como a recolha de resíduos. Na questão dos 
investimentos plurianuais, questionou se existia a possibilidade de os serviços 
poderem, ou não, tomar conta da estação central de camionagem. -----------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo também perguntou, quanto à 
política das águas e visto que o Governo iria fazer alterações a nível daquele 
setor, se o município já tinha sido chamado para tal. Questionou a autarquia no 
sentido de sentido de saber se esta iria, ou não, estabelecer um consumo 
mínimo obrigatório. --------------------------------------------------------------------------------  
  
Usando da palavra, o Vereador António Landeiro informou que estava prevista 
a consolidação do serviço especial de transporte, o qual pressuponha o 
transporte de crianças da Urra, Caia e S. Tiago para Portalegre. Entendia ser 
importante aumentar a capacidade de funcionamento de uma frota que estava 
parada e, no sentido de a rentabilizar, solicitaram mais escala no serviço de 
transportes de alunos, contribuindo ao mesmo tempo para o equilíbrio das 
receitas. Adiantou que o serviço estava a ser feito com qualidade e da parte do 
concessionário apenas havia uma questão de ordem jurídica a resolver. 
Quanto à recolha de resíduos, referiu que os SMAT não tinham nada a ver com 
o assunto. Relativamente à exploração da central de camionagem, disse que a 
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questão nunca tinha sido colocada e o contrato estava assumido entre a 
Câmara e a Rodoviária do Alentejo e seria prematuro estar a dizer se 
aceitariam o desafio, ou não. Ainda em relação ao estudo das águas, disse que 
o projeto do Governo era o de fundir as 19 entidades que faziam a exploração 
da água em alta, passando-as para apenas 5 e na zona de Lisboa e Vale do 
Tejo existiam vantagens, pois aumentaria a escala e, em termos dos consumos 
mínimos, teriam um diferencial que permitiria reduzir o preço da água em alta. 
Mais disse que se levantava também a questão da própria quota, dentro das 
Águas do Norte Alentejano, assim como existiam uma série de questões que 
estavam a estudar e que a Câmara teria de ter uma posição clara, até dia 12 
de dezembro, quanto à situação da água. Mais disse que a exploração da 
água, em baixa, seria mantida e, a título de curiosidade, havia uma série de 
propostas no sentido de haver a aglutinação em baixa, vários projetos de 
privatização, bem como uma instituição que reunisse os municípios e fizesse a 
gestão. Os SMAT entendiam que, com o know how e a escala que tinham, 
deviam sempre liderar qualquer processo daquela natureza, no distrito. ----------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 10 abstenções, aprovar os documentos previsionais dos SMAT. -- 
 

 5 – Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados d e Águas e 
Transportes para 2015; 
- Deliberação de 17.11.2014 - 
 
Presente o mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Transportes para 2015. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar o mapa. ------------------------------------------------------------    
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 4 abstenções, aprovar o mapa de pessoal dos SMAT. ----------------     
 

 6 – Plano de atividades e orçamento/Valores de fun cionamento da 
fundação Robinson para 2015 – Para conhecimento; 
- Deliberação de 3.11.2014 - 
 
Presente plano de atividades e orçamento 2015/Valores de funcionamento da 
fundação Robinson para o ano de 2015. A Câmara Municipal tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, 
para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que todos gostariam de saber onde é que 
iria parar a fundação Robinson. Qual era o objetivo da mesma a curto, médio 
ou longo prazo. Qual era o seu modelo de funcionamento de curto, médio e 
longo prazo? Pelo que se podia ler do documento apresentado à Assembleia 
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Municipal, referiu que estariam sistematicamente a redundar nos pedidos de 
substituição do próprio município à fundação Robinson. Visto que se o 
município se tinha de substituir, sistematicamente, à fundação, então a 
fundação Robinson tinha perdido a razão da sua existência. Na verdade, os 
propósitos com que tinha sido criada estavam inquinados há muito. A 
preservação da arqueologia industrial a que se destinava a fundação Robinson 
tinha-se transformado num mero amontoado de obras inacabadas e de dívidas, 
redundando objetivamente em lamentáveis apoios financeiros para a sua 
subsistência. Mais disse que a Fundação Robinson era pública e de direito 
privado, mas que apesar de nela concorrerem regras de natureza privada, o 
Município não podia, do ponto de vista político, colocar verbas sem qualquer 
tipo de fiscalização dos seus órgãos. Tais colocações de verba traduziam-se 
em desorçamentação do próprio Município e, por outro lado, em dribles às 
regras da contratação pública. Acrescentou que não podiam ter uma Câmara 
paralela, inundada de dívida, subsidiada pelo Município de Portalegre e cujos 
procedimentos concursais não tivessem uma malha tão apertada como os das 
Juntas de Freguesia ou do próprio Município. Portanto, considerava que se 
devia propor para que a comissão permanente de acompanhamento da 
Fundação Robinson do anterior mandato e reeditada por proposta da CDU, 
fosse convocada para ali reunir, o mais rapidamente possível. Na sua opinião, 
os partidos e os cidadãos independentes deveriam poder indicar os seus 
representantes ao Presidente daquela Assembleia, para se efetuar uma 
fiscalização efetiva do colossal buraco a que se assiste todos os anos. -----------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse ser evidente que naquele plano de 
atividades e orçamento, referente ao funcionamento da Fundação Robinson, 
tinha de se tomar uma decisão definitiva, quanto antes. Era óbvio que a 
Câmara não tinha cumprido com o Contrato Programa, nem com as 
deliberações e já todos tinham percebido que a Fundação não conseguia ter 
verbas ou receitas próprias suficientes para fazer face aos salários, chegando-
se ao ponto da Câmara ter de pagar os salários aos funcionários daquela 
Fundação. Relembrou que o Município já tinha passado por uma situação 
semelhante (ICTVR) que, no seu entender, não foi acautelada da melhor forma. 
Além do facto de que quem acabou por salvaguardar o bom nome de alguns 
elementos da Câmara tinha sido a Fundação em causa. Perguntou ainda,  
quem é que, atualmente, salvaria a fundação de chegar à situação em que o 
ICTVR esteve. Concluiu que a CDU aceitava o repto lançado pelo PS e 
acrescentou que estavam disponíveis para se sentarem à mesa com o 
executivo para se tentar perceber qual o rumo a dar à Fundação Robinson. -----  
 
No uso da palavra, João Cardoso disse, em nome do CLIP, que este Grupo 
concordava em absoluto que se pusesse em funcionamento a comissão, 
aprovada naquele mandato e rapidamente indicaria alguém para fazer parte da 
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mesma, de maneira a chegar a um consenso sobre o rumo que se pretendia 
para a Fundação Robinson. ---------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da Mesa solicitou aos Grupos que enviassem para o serviço de 
apoio os nomes dos representantes, logo que possível. --------------------------------   
 
 

 7 – 1ª. Revisão às grandes opções do plano e 1ª. r evisão ao orçamento da 
Câmara Municipal de Portalegre; 
- Deliberação de 17.11.2014 - 
 
Presente a 1ª. Revisão ao Orçamento e 1.ª Revisão às Grandes Opções do 
Plano da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores Pinto Leite, Miguel 
Monteiro e Luís Pargana e com o voto de qualidade da Senhora Presidente 
aprovar 1ª. Revisão ao Orçamento e 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano 
da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa referiu que aquele ponto era um remake de uma 
alteração orçamental que já tinha ido à Assembleia Municipal, ou melhor, 
existia a expetativa ou a realidade de uma receita superveniente e em vez de a 
mesma acomodar despesa que já estava contemplada em orçamento, mas que 
não podia ser executada, e aquilo que foi a opção do executivo foi redirecionar 
a receita para exercer mais despesa. Portanto, não cabia outra lógica a não ser 
a da reprovação daquela alteração orçamental, porque a mesma não fazia 
mais nada a não ser desequilibrar, ainda mais, o orçamento municipal. -----------  
 
No uso da palavra, a Presidente da Câmara disse que o assunto em análise 
era exatamente o contrário daquilo que foi referido pelo membro Luís Testa. 
Tratava-se sim de tirar do saldo para abater naquilo que estava. Ao contrário, 
portanto, do que tinha ali ido anteriormente. A Presidente solicitou ao chefe de 
finanças da Câmara para prestar um esclarecimento mais técnico aos 
presentes na sala. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, o responsável da divisão financeira da autarquia, José 
Gandum, informou que aquela revisão apenas contemplava a introdução do 
saldo da gerência, pois era obrigatória e em vez de se aumentar uma rubrica 
de despesa, abatia-se numa de receita, a qual tinha pouca execução, como era 
o caso do IMT. Atualmente, seria somente para cumprir a transição pura dos 
saldos do exercício de 2013, do ponto de vista técnico, sem acrescentar 
qualquer rubrica de despesa. Mais disse que já se tinha feito, em tempos, 
daquela forma mencionada por Luís Testa, mas qua ali não seria o propósito.  
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Novamente no uso da palavra, Luís Testa solicitou à mesa a possibilidade de 
terem um esclarecimento por parte do Vereador da aposição, Miguel Monteiro, 
no sentido de ajudar a deslindar a questão, porque não tinha conseguido 
perceber a explicação anterior. ----------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Miguel Monteiro disse que uma das coisas que ali estava a 
ser proposta no orçamento era uma reivindicação, de há algum tempo, da parte 
do Vereador Pinto Leite, em face da diminuição da expetativa de recolha de 
tributos, nomeadamente no IMT, para que a rubrica não se mantivesse no 
orçamento com a verba inicialmente prevista, mas para que fosse feito o 
acerto. Portanto, do ponto de vista técnico fazia sentido o que era proposto. 
Contudo, do ponto de vista político, persistia o maior dos problemas que se ia 
repetindo, sistematicamente, quando o orçamento era alterado ou revisto, por 
vários motivos. Em conclusão, estavam a um mês do final do ano e 
continuavam a fazer alterações orçamentais que não tinham em linha de conta 
a realidade orçamental do orçamento de 2014. Já todos tinham ali percebido 
que o orçamento de 2014 não era de 20.000.000€ mas sim de 18.000.000€ e, 
no entanto, continuavam a fazer-se acertos do lado da despesa e da receita, 
como se o mesmo continua-se a ser de 20.000.000€. Na realidade, faria mais 
sentido que a alteração fosse mais profunda e se ajustasse à realidade 
orçamental, contabilística e financeira da Câmara Municipal de Portalegre. Era 
por aquele motivo, e não outro, que os vereadores do PS tinham votado contra, 
em sede de executivo, sendo que o facto de se ter mexido na receita, que não 
se conseguiu cobrar e com a expetativa de ser maior o IMT, seria bem 
pensado, do ponto de vista técnico, pela Câmara.  --------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que também gostariam de interpelar o 
Vereador da CDU, uma vez que havia uma declaração de voto em sede de 
executivo e porque as razões não eram exatamente as mesmas. -------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador da CDU informou que sempre tinham 
identificado um princípio, ao longo do ano, que foi o facto do orçamento de 
2014 ter sido um orçamento pouco rigoroso. Uma revisão orçamental era 
sempre uma discussão de natureza política e uma questão que pressuponha 
intenções de prática política e meios que eram precisos mobilizar para 
concretizar as mesmas. Aquela revisão não era uma mera integração de um 
saldo de gerência e, naturalmente, que o facto de o orçamento ter sido ao 
longo de todo o ano pouco rigoroso e equilibrado e que não serviu para 
concretizar intenções de natureza política que tinham sido prometidas, levou o 
corpo técnico da Câmara a tentar suprir lacunas que derivavam das próprias 
plataformas informáticas e da prestação de contas, que a Câmara tinha de ter 
ao nível das estruturas supervisoras. No entanto, a revisão continuava a não 
resolver o problema do desequilíbrio do orçamento, pois não traduzia fielmente 
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a falta de execução orçamental, tanto ao nível das despesas, como ao nível 
das receitas e, portanto, não poderia ser politicamente caucionada pela CDU. --  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 13 votos contra, 3 abstenções e 12 votos a favor, rejeitar a 
revisão acima mencionada. ---------------------------------------------------------------------  
 
 

 8 – Aditamento ao regulamento municipal dos parque s de estacionamento 
condicionado e lugares de uso privativo; 
- Deliberação de 17.11.2014 - 
 
Presente ofício dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes de 11 de 
novembro de 2014 a remeter aditamento ao regulamento municipal dos 
parques de estacionamento condicionado e lugares de uso privativo. A Câmara 
Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
aditamento ao regulamento.  -------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 3 abstenções e 25 votos a favor, aprovar o aditamento ao 
regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

  9 – Proposta de minoração da taxa de IMI dos préd ios urbanos 
localizados nas zonas históricas de Portalegre e Al egrete, majoração da 
taxa de IMI dos prédios degradados e identificação dos prédios urbanos 
devolutos e em ruínas; 
- Deliberação de 17.11.2014 - 
 
Presente proposta de minoração da taxa do IMI dos prédios urbanos 
localizados nas Zonas Históricas de Portalegre e Alegrete, majoração da taxa 
do IMI dos prédios degradados e identificação dos prédios urbanos devolutos e 
em ruina. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, de acordo com o 
número 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
alíneas b), c) e d) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e nos termos dos nos 14 e 15 do artigo 112.º do CIMI, para comunicação à 
Direcção-Geral dos Impostos até 30 de novembro: 

• A listagem de prédios urbanos devolutos e em ruínas localizados 
nas áreas de reabilitação urbana de Portalegre e Alegrete (Anexo I) 
para efeitos da aplicação da taxa do IMI, elevada ao triplo, em 
cumprimento do disposto no n.º 3 e no n.º 15 do artigo 112.º do 
CIMI; 
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• A listagem de prédios urbanos degradados localizados nas áreas de 
reabilitação urbana de Portalegre e Alegrete (Anexo II) para efeitos 
de majoração de 30% da taxa do IMI, em cumprimento do disposto 
no n.º 8 e no n.º 15 do artigo 112.º do CIMI; 

• A listagem de prédios urbanos localizados nas Zona Históricas de 
Portalegre e Alegrete  (Anexo III), para efeitos de minoração de 30% 
da taxa do IMI, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 112.º 
do CIMI; 

Mais foi deliberado, analisar outros incentivos municipais a conceder em 
prédios localizados fora das áreas de reabilitação urbana e apresentar proposta 
para deliberação da Assembleia Municipal em 2015 para vigorar no ano de 
2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 5 abstenções e 23 votos a favor, aprovar a proposta. -----------------  
 
 

 10 – Proposta de minoração da taxa de IMI de prédi os urbanos 
degradados, devolutos e em ruínas que sejam objeto de reabilitação em 
2015 localizados fora das zonas históricas; 
- Deliberação de 17.11.2014 - 
 
Presente proposta de minoração da taxa de IMI de prédios urbanos 
degradados, devolutos e em ruínas que sejam objeto de reabilitação em 2015 
localizados fora das zonas históricas. A Câmara Municipal tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, de 
acordo com o número 2 do artigo 16.º do regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de 
setembro, a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e alíneas b), c) e d) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais e n.º 6 do artigo 112.º do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, a minoração da taxa do IMI em prédios 
urbanos degradados, devolutos e em ruína, que tenham um estado de 
conservação péssimo (1) ou mau (2) e que sejam objeto de reabilitação 
executada em 2015, nos seguintes termos: 

• Em 10%, se da reabilitação do edifício resultar um estado de 
conservação médio (3); 

• Em 20% se da reabilitação do edifício resultar um estado de 
conservação bom (4); 

• Em 30% se da reabilitação do edifício resultar um estado de 
conservação excelente (5); 

Mais deliberou que estas minorações devem ser requeridas pelos proprietários 
até 15 de outubro de 2015 e são concedidas após verificação do estado de 
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conservação do edifício, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012 de 31 de 
dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 2 abstenções e 26 votos a favor, aprovar a proposta. -----------------  
 
 

 11 – Ata n.º 8, relativa à reunião ordinária reali zada em 30 de junho de 
2014; 

 
Presente a ata n.º 8, relativa à reunião ordinária realizada em 30 de junho de 
2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 4 abstenções, por parte dos elementos que não estiveram 
presentes, aprovar a ata n.º 8. -----------------------------------------------------------------   
 
 
Aprovação em minuta: 
 
O Presidente da mesa chamou a atenção dos presentes para a necessidade de 
ser efetuada a votação à minuta da ata. Após votação dos membros, foi a 
mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
 
FALTAS: Não houve faltas a registar. -------------------------------------------------------   
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente da mesa, encerrada a 
7.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, eram 00.30 h, do dia 29 de 
novembro do ano de 2014 e da qual foi lavrada a presente ata, que será 
devidamente assinada, nos termos da lei. --------------------------------------------------  
  










