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Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas nove horas e 

quarenta minutos, no edifício dos Paços do Concelho do Crato – Salão Nobre, reuniu 

a Assembleia Municipal do Crato, em sessão pública ordinária, sob a presidência do 

seu excelentíssimo Presidente, Fernando Carmosino Simões Bastos Silva, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Visita sob proposta da Câmara Municipal a Instalações do Município do Crato; 

2. Informação da Actividade da Câmara; 

3. Apreciação e votação, sob proposta da Câmara Municipal, da 5ª Revisão ao 
Orçamento de 2009; 

4. Apreciação e votação, sob proposta da Câmara Municipal, da Derrama para 2010; 

5. Constituição de Comissão para elaboração e actualização do Regimento da 
Assembleia Municipal do Crato; 

6. Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta (alínea b) do nº.1 do Artigo 5º. Da Lei nº. 14/04 de 8 de 
Maio); 

7. Nomeação de quatro elementos efectivos e seus respectivos substitutos para 
representação da Assembleia Municipal do Crato na Comissão Alargada da 
CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho do Crato (Lei 
nº. 147/99, de 1 de Setembro); 

8. Eleição de um Presidente de Junta como representante das Juntas de Freguesia 
no Conselho Municipal de Educação (Decreto Lei 7/03 de 15 de Janeiro alterado 
pela Lei 41/03, de 22 de Agosto); 

9. Eleição de um Autarca de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético e de 
Conservação da Fauna do Crato (alínea e) do nº. 2 do Artigo 157 do Decreto Lei 
nº. 202/84, de 18 de Agosto, na sua redacção actual). 
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Presenças: 

No que respeita aos Membros da Assembleia Municipal, registou-se a falta do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gáfete, Armando Coelho Mafaldo que se 

fez substituir pelo Senhor Armando Manuel Carrilho Coelho, e da vogal Olga Maria 

Amaro Domingos Capão que se fez substituir pelo Senhor Valentim Carrajana 

Gargana e que apresentaram justificação de falta. Todos os restantes eleitos marcaram 

presença nesta Sessão da Assembleia Municipal. 

No que respeita aos membros do Executivo Camarário, registou-se a presença de 

todos os eleitos à excepção do Vereador Dr. José Correia da Luz.  

Registou-se ainda a presença de algum público. 

Verificado o quórum necessário o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 

O Senhor Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino Simões Bastos Silva, 

agradeceu a presença de todos e cumprimentou os cidadãos presentes. 

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Entrando no período Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Assembleia, 

Fernando Carmosino Simões Bastos Silva, colocou à consideração da Assembleia a 

aprovação de um voto de pesar pelo falecimento dos cidadãos João António Faustino 

da Ressurreição, pai do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Flor da Rosa, do 

Senhor José Joaquim Antunes Caldeira, funcionário da Câmara Municipal do Crato e 

o do Senhor Francisco Pedrosa dos Santos, Musico da Filarmónica do Crato. 

Colocada a proposta à apreciação e votação, decidiu a Assembleia por unanimidade 

aprovar o voto de pesar. Do mesmo será dado conhecimento às respectivas famílias 

e à Filarmónica do Crato. 
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O Senhor Presidente Assembleia pediu aos representantes dos vários Grupos com 

assento na Assembleia que forneçam a esta, lista dos membros que os compõem, 

bem como indicação do respectivo representante de cada grupo. 

Foi entregue na Mesa da Assembleia, comprovativo da composição do Grupo da 

CDU, com a indicação do responsável pelo respectivo grupo, Rui Silva Matos Dias. 

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, dizendo que fez a apreciação e análise 

da acta da reunião anterior e considera que a acta não transcreve o que se passou 

realmente na reunião. 

Tomou a palavra o Dr. Miguel Batista do PS, dizendo que ficou frustrado ao ler a acta 

pois nela não viu registadas as várias intervenções do Grupo do PS. 

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino dizendo que, se o 

Dr. António Pratas pretendesse, fizesse chegar as declarações escritas para constarem 

em acta, que futuramente iremos melhorar e trabalhar para que não haja falhas.  

De seguida o Dr. António Pratas do PS, disse que essas alterações deverão ser 

enviadas a todos os eleitos. 

Havendo disponibilidade do representante do Grupo do PS, Dr. António Pratas, para 

enviar por escrito a proposta de alteração à Acta nº. 5/2009, e da Mesa incorporar 

essas mesmas alterações à Acta, o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino 

colocou à apreciação e votação a acta nº. 5 da sessão realizada a 13 de Novembro de 

2009.  

Não se registaram mais pedidos de intervenção, pelo que a mesma foi, de imediato, 

colocada à votação da qual resultou o seguinte: 

A Acta foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis do PS na condição de 

esta ser alterada. 
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Correspondência:  

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino, informou da correspondência 

recebida e expedida, fazendo distribuir aos Membros da Assembleia registo da 

mesma. 

De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino colocou à consideração 

a distribuição do mapa de contactos individuais de cada um dos membros do órgão. 

Não tendo sido manifestado qualquer tipo de obstáculo, o Presidente solicitou aos 

serviços que o mapa fosse distribuído a todos membros da Assembleia e Executivo 

Municipal, de que se anexa cópia à presente acta. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino fez entregar documentação ao 

Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD sobre a CIMAA. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino informou que os membros João 

José Marcelino Pires, Luís Duarte Lopes Tomé, José Maria Mendes Fura e o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia da Mata ainda não tinham procedido à 

entrega das duas fotografias solicitadas, para que se emita o Cartão de Identificação 

como eleitos. 

Em seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino solicitou a todos os 

membros que procedessem à entrega da Ficha com os dados informativos solicitados 

pela DGAI, que foi enviada a todos os membros da Assembleia e informou que a 

partir daquele momento entregassem directamente à funcionária Cláudia Antunes. 

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, e disse que a DGAI tem toda a 

informação através das Actas. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino pediu aos serviços para se fazer 

chegar o ofício da DGAI a solicitar estes dados aos membros da Assembleia. 
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De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino solicitou a todos os 

Presidentes de Junta de Freguesia, que fizessem chegar informação sobre os eleitos 

que constituem o órgão executivo e deliberativo da respectiva freguesia e os seus 

contactos. 

Mais informou o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino informou, que 

deram entrada na mesa da Assembleia cinco requerimentos do Grupo da CDU que 

foram encaminhados ao Executivo Municipal, a saber: Sinalização Horizontal nas 

Estradas do Concelho do Crato, Avenças e Contratos de Aquisição de Serviços 

Externos em vigor na Câmara Municipal do Crato, Informação Técnica e 

Fundamentada sobre a Ribeira de Monte da Pedra, situação actual do processo das 

Termas de Monte da Pedra e Informação do Montante dos gastos efectuados pela 

Câmara Municipal do Crato na área da restauração do nosso Concelho, de 1 de 

Janeiro a 31 de Outubro de 2009. Três deste requerimentos já foram respondidos e 

que são parte integrante da informação da Actividade da Câmara. 

De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino mandou fazer a 

distribuição do Boletim Municipal e da Folha Informativa da Junta de Freguesia de 

Crato e Mártires a todos os membros da Assembleia. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino fez saber que Dr. João Teresa 

Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Crato, apresentou uma declaração de 

como que é proprietário e sócio-gerente da empresa “Teresa Ribeiro – Construções e 

Venda de Imóveis – Sociedade Unipessoal, Lda”, assim como que Fernanda de 

Lurdes Pinto Massano, Vereadora da Câmara Municipal do Crato é sócia-gerente da 

empresa “Ortopor – Sociedade de Prestação de Cuidados Médicos e de Enfermagem, 

Lda” e da empresa “Noites Secretas, Exploração de Bares, Lda”.  
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Informou também que os representantes do Município, Dr. João Teresa Ribeiro, 

Presidente da Câmara Municipal, Fernando Carmosino Simões Bastos Silva, 

Presidente da Assembleia Municipal e Manuel de Carvalho Grilo, Presidente da Junta 

de Freguesia de Vale do Peso, estiveram presentes XVII Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses em representação do Município. 

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, chamando à atenção para o horário das 

Sessões da Assembleia, e pediu que houvesse cooperação e que as sessões se 

realizassem às sextas-feiras à noite para que todos possam estar presentes e possam 

dar o seu contributo. 

Disse também que entende que esta visita às instalações do Município do Crato não 

deve ser um ponto exclusivo na ordem de trabalhos, agradece o convite mas acha que 

se deve ter atenção aos pormenores legislativos. 

Acrescentou que em relação ao programa da visita, o mesmo deveria incluir visita ao 

Campo de Futebol, à Escola EBI do Crato e às Piscinas. 

Tomou a palavra o Senhor Rui Matos Dias da CDU, que disse que em relação a esta 

reunião não afectou a sua disponibilidade mas sugeriu que as próximas reuniões 

sejam feitas às sextas-feiras à noite para que todos possam estar presentes. 

Agradeceu ainda ao Executivo o convite feito para visitar instalações da Câmara e 

disse também, que é salutar que os membros da Assembleia conheçam o património 

do Município. 

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino dizendo que 

“antes da decisão da hora da reunião, perguntou ao Dr. António Pratas se havia disponibilidade 

da sua parte e dos restantes representantes do Grupo do PS e foi-lhe dito que não haveria 

problema”. 
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Disse também que o regimento contempla estas situações e que não há ilegalidade. 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara, Dr. João Teresa Ribeiro e disse que “faltam 

muitos locais para visitar nesta lista que foi distribuída. O que se pretendia realmente era que 

todos os presentes (eleitos e público) tivessem conhecimento das más condições das instalações 

em que os funcionários trabalham, deixadas pelo executivo cessante”.  

Disse também que “a Assembleia só pode intervir se conhecer o património e acrescentou que 

nos mandatos enquanto foi vereador a única instalação que conhecia era o sítio da telefonista, e 

não quer de modo nenhum que isto se repita nos seus mandatos, quer que numas próximas 

visitas se façam os reconhecimentos de todas as instalações da Câmara”. 

Tomou a palavra a Dr.ª Alda Grácio do PPD/PSD, dando os parabéns ao novo 

executivo por em tão pouco tempo de actividade já haver tanta informação e 

documentação. Disse também que no mandato anterior não tinha documentação 

quase nenhuma, utilizando a expressão “passamos de oito para oitenta”. Sugeriu também 

que a senhas de presença fossem pagas através de Transferência Bancária. 

 De seguida a Dr.ª Alda Grácio do PPD/PSD ditou para a acta: “Na qualidade de 

membro desta assembleia e de elemento fiscalizador, solicito que me seja entregue até ao final do 

dia uma cópia do regulamento de auxílios económicos, cópia da composição do júri e uma cópia 

da respectiva Acta. Ao longo da semana farei chegar ao Presidente da Assembleia um ofício com 

este pedido.” 

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Carmosino fez distribuir 

uma declaração a cada membro, caso estivessem interessados no pagamento das 

senhas de presença, subsídio de transporte e ajudas de custo, através de transferência 

Bancária, e aí indicassem o seu NIB de conta bancária. 
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 O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino diligenciou juntos dos serviços, 

para que os mesmos providenciassem o fornecimento dos documentos solicitados pela 

Dr.ª Alda Maria Antunes Grácio do PPD/PSD. Com reconhecida eficiência dos 

serviços, os mesmos foram entregues no decorrer da própria Assembleia pelas 16.45 

horas, à Vogal que os solicitou e aos responsáveis pelos Grupos do PS, PPD/PSD e 

CDU. 

Tomou a palavra o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD, pedindo desculpa pelo 

seu atraso e justificando o porquê.  

Felicitou a iniciativa da Câmara Municipal com a visita às instalações, com o pedido a 

todos os munícipes para colaborarem no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano 

para 2010, solicitando também o alargamento do prazo e pelo fornecimento do 

Calendário das Reuniões de Câmara, esperando que continuem com a máxima 

antecedência possível na divulgação das mesmas para que todos os Munícipes possam 

colaborar. 

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, dizendo que as questões levantadas 

pela Dr.ª Alda Grácio são pertinentes, apoiando que o pagamento das senhas de 

presença seja por Transferência Bancária. Em relação à visita às instalações da Câmara 

disse que apenas deu sugestões. 

Tomou a palavra o Dr. Miguel Batista do PS, falando sobre a atribuição das bolsas de 

estudo dizendo confiar no grupo de trabalho, mas deveria haver mais rigor na 

selecção dos candidatos, porque acha que existem candidatos que não são residentes 

do Concelho. 

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino dizendo que a 

mesa da Assembleia tem feito de tudo para melhorar os serviços e agradecendo 
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também o esforço feito pelo novo executivo, para apresentação de toda a Actividade 

da Câmara desde a tomada de posse. 

Informou também que o Grupo da CDU apresentou no início desta reunião duas 

propostas. Uma sobre a gravação das Sessões da Assembleia Municipal que leu de 

seguida e outra dizendo que as actas devem ser integralmente transcritas no “sítio” 

municipal da Internet e colocadas para consulta pública na Biblioteca Municipal do 

Crato e ficam anexas à presente acta. 

Interveio o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD, informando que “as actas devem 

ter o máximo de informação para que daqui a 500 anos possam ser lidas integralmente, sendo o 

acesso a toda a documentação louvável”. Acrescentou que a Câmara “deve ter a preocupação 

de colocar toda a documentação numa entidade pública, dando o exemplo da Biblioteca 

Municipal e da página da Internet da Câmara para futuras consultas, assim como os arquivos 

da Câmara poderem ser consultados”. 

De seguida o Dr. António Pratas do PS, sugeriu que as actas continuassem a ser 

enviadas em suporte de papel, por haver membros da Assembleia que não tem acesso 

à Internet e colocou à consideração da Mesa.  

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino chamou atenção a todos os 

membros para visitarem a página oficial da Câmara, porque esta já contem as 

informações sobre todos os membros eleitos para a Assembleia e que toda a 

documentação de posteriores Assembleias será publicada neste site, o que não 

invalida o envio em suporte de papel. 

De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino pôs à votação proposta 

do Grupo da CDU referente as gravações das Sessões da Assembleia Municipal 

Foi esta proposta admitida à discussão por unanimidade. 
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Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, dizendo que quer conhecer mais em 

pormenor o requerimento do Grupo da CDU. 

De seguida o Senhor Rui Matos Dias da CDU, disse que a intenção das gravações das 

Sessões da Assembleia Municipal, era facilitar a elaboração das actas para que estas 

contivessem o mais importante de cada intervenção. 

Disse também que “desde 11 de Outubro para cá que não mudamos de concelho, passamos foi 

a ter a informação de tudo o que se faz para manter uma transparência, o que não acontecia no 

mandato anterior”. 

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, considerando que as actas em suporte 

papel são imprescindíveis. A acta é um documento autêntico e em conformidade com 

a lei 169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei 5-A de 2002 de 11 de Janeiro deverá 

conter o que de mais relevante ocorreu nas sessões. 

Acrescentou ainda, que os membros da Assembleia Municipal aprovaram por 

unanimidade um Voto de Louvor à transparência da Mesa da Assembleia Municipal 

no decurso do mandato de 2005/2009.  

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino dizendo que não 

está para se comparar com ninguém e referiu que a proposta das gravações das 

sessões da Assembleia Municipal deve seguir em frente. 

Referiu também, que a anterior Mesa da Assembleia Municipal, se debateu com o 

grande problema, para que a cerimónia de tomada de posse dos novos eleitos tivesse a 

dignidade e importância que merece. 

Disse também que as sessões gravadas facilitam a elaboração das actas e que a Câmara 

dispõe de meios para isso. 
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Tomou a palavra o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD, dizendo que em relação à 

gravação áudio das assembleia não haverá qualquer obstáculo sobre essa medida, e 

mostrou-se disponível para participar no grupo de trabalho para elaboração do 

regimento. 

Disse também que não “se sente nada constrangido por as assembleias serem gravadas, mas 

pode haver alguém que sim, e gostava de ouvir as várias opiniões. Acrescentou que as gravações 

são a todos os títulos louváveis e fica gravado o espírito do que foi dito”. 

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, dizendo “que estamos a entrar em meios de 

comunicação, pode haver colisão de direitos constitucionais” e questionou “quem pode utilizar 

as gravações e posteriormente quem poderá destruir o que não interessa? Qual o órgão 

responsável?  

Tomou a palavra o Dr. Miguel Batista do PS, dizendo que “é preciso um exército para 

fazer uma acta”, e no mandato anterior era apenas ele que elaborava as actas das 

Sessões da Assembleia Municipal. 

Interveio o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD dizendo que deveria ser 

respeitada a sensibilidade de cada um dos membros em relação às gravações áudio.  

Tomou a palavra o Senhor Rui Matos Dias da CDU, dizendo que o Dr. Miguel Batista 

devia ler o regimento em relação à elaboração das actas, porque este contempla os dois 

secretários e também os funcionários do município que sejam dispensados para apoiar 

a mesa da Assembleia Municipal. 

De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino referiu que não havia 

nenhuma ilegalidade em relação a esta situação, chamou à atenção do tempo ocupado 

por cada um dos Grupos nas suas intervenções, elogiou o trabalho do secretário da 
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Assembleia cessante, Dr. Miguel Batista, assim como não deixou de referir o facto 

de estar bem servido a nível do secretariado actual. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino colocou à votação a proposta 

apresentada a qual foi aprovada por maioria com os 13 (treze) votos favoráveis do 

Grupo da CDU e PPD/PSD e 8 (oito) abstenções do Grupo do PS. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Visita sob proposta da Câmara Municipal a Instalações do Município do Crato; 

No início da discussão do Ponto 1 da Ordem de Trabalhos intervieram: 

Dr. António Pratas do PS sublinhou que “o período da Ordem do Dia artigo 18 do 

CPA e artigo 81 da Lei 169/99 consiste na indicação dos assuntos a serem tratados na 

reunião. Este ponto não devia fazer parte da Ordem de trabalhos porque não é da 

competência (visita do órgão Assembleia Municipal). 

De seguida interveio o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino chamando a 

atenção que não estávamos perante qualquer ilegalidade, tanto mais que a visita a 

instalações do Município decorria sob proposta aprovada pela Câmara Municipal, mas 

para que se pudesse dar continuidade propôs que o Ponto 1 e Ponto 2 fossem 

fundidos. Havendo aceitação por parte da assembleia, passou o Ponto 1 a ter a 

seguinte formulação: Informação da Actividade da Câmara/Visita sob proposta da 

Câmara Municipal a Instalações do Município do Crato, e todos os restantes pontos 

renumerados consoante a alteração feita aos dois primeiros pontos da Ordem de 

Trabalhos. 
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1. Informação da Actividade da Câmara/Visita sob proposta da Câmara Municipal 

a Instalações do Município do Crato; 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara, e este disponibilizou-se para esclarecer alguma questão que 

os membros quisessem colocar. 

O Senhor Rui Matos Dias da CDU tomou a palavra e disse “que se reserva para 

comentar a visita mais tarde” e proferiu a seguinte declaração ao Senhor Presidente da 

Câmara:  

“Senhor Presidente da Câmara Municipal do Crato, quero aproveitar este ponto da Ordem de 

Trabalhos desta reunião da Assembleia Municipal para, em nome da bancada da CDU, lhe 

manifestar toda a nossa solidariedade, em face das agressões verbais e ofensas de que 

particularmente o Senhor, mas também os Vereadores que o acompanham, têm sido objecto 

nas reuniões da Câmara Municipal deste novo mandato. Particularmente, nos cerca de vinte e 

cinco anos que levo de Autarca, doze dos quais no Concelho do Crato, nunca pela cabeça me 

passaria ouvir nada sequer de semelhante àquilo a que tenho assistido, em reuniões de um 

Órgão Autárquico, neste caso em reuniões de uma Câmara Municipal. Pena minha, é que as 

reuniões da Câmara Municipal do Crato, neste mandato, para já não falar nas reuniões do 

mandato anterior mas às quais não nos era permitido assistir, não tivessem sido objecto de 

gravação integral, não só para memória futura, mas igualmente para que algum incrédulo 

pudesse confirmar as razões destas palavras. Confrontado com o que recentemente se ouviu 

numa Comissão de Trabalhos da Assembleia da República, a designação de “palhaço”, é 

ofensiva para os cómicos de bola vermelha no nariz… Permito-me pensar se não se justificaria 

a elaboração de um novo dicionário, que poderia ter por título “Glossário Triste e Rasteiro do 

léxico de um autarca frustrado”. Não perco tempo a referir sequer o nome do dito cujo, porque 

a carapuça fica no ar e irá enfiar, sem sombra de dúvidas, na cabeça certa”. 
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De seguida interveio o Dr. António Pratas do PS, falando do registo de 

correspondência, nomeadamente da correspondência expedida ao Tribunal 

Administrativo de Castelo Branco, o qual como parte interessada deveria ter tido 

conhecimento da resposta dada ao Procurador do Ministério Público junto do 

Tribunal Administrativo de Castelo Branco.  

Referiu-se também às questões da situação das termas do Monte da Pedra, da 

qualidade da água no Município, e pediu esclarecimentos sobre o estudo e os 

objectivos do movimento pela construção do Empreendimento de Fins Múltiplos da 

Barragem do Pisão. 

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino passando a ler o 

ofício que Tribunal Administrativo de Castelo Branco enviou à Assembleia 

Municipal e também a resposta que foi dada ao mesmo, ficando o Dr. António 

Pratas esclarecido da resposta dada. 

De seguida o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD e em nome do Grupo que 

representa, reconheceu que é justo felicitar os serviços e o Sr. Presidente da Câmara e 

disse que apresentará uma proposta para as Grandes Opções do Plano. 

Felicitou também o executivo pelas diligências feitas em relação à Barragem do Pisão. 

Tomou a palavra Dr. António Pratas do PS, para apelidar de “coligação negativa” a 

junção dos votos do PSD com a CDU, e deu como exemplo de batota política as 

expressões usadas por Jerónimo de Sousa do Partido Comunista Português 

referindo-se a Beja. 
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Tomou a palavra a Dr.ª Alda Grácio do PPD/PSD referindo que “não havia coligação 

com ninguém e que os resultados no dia das eleições não foram uma derrota do PS mas sim do 

Dr. Correia da Luz”. 

De seguida o Senhor Rui Matos Dias da CDU, disse que o problema das Termas de 

Monte da Pedra é o edifício ter sido construído em cima da nascente e que não foi o 

Sr. Manuel Ferreira que as arruinou. 

Tomou a palavra Dr. António Pratas do PS, perguntou ao Prof. Rodrigues Lopes 

onde tinha ele andado este tempo todo que se esqueceu dos problemas do Concelho 

do Crato e de analisar as actas dos executivos anteriores que pugnaram pelo 

desenvolvimento do Concelho do Crato.  

Acrescentou que “estamos todos interessados no desenvolvimento do Crato 

independentemente da força política”. 

De seguida o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD disse “quanto às termas, não 

discuto opiniões técnicas, e respondendo ao Dr. Pratas não me esqueci de ler nada, mas 

assumo que sai do concelho aos 18 anos e fiz a minha carreira, mas sempre estive atento e 

acompanhei tudo o que se passa no concelho. O presente interessa-me para por os pés, mas o 

futuro é que me interessa”. 

Tomou a palavra o Dr. Miguel Batista do PS, referindo-se às Termas de Monte da 

Pedra, dizendo “que não vale a pena dizer quem as encerrou mas sim, que este executivo as 

faça funcionar”. 

Disse também que ficou contente por ter recebido bastante informação e que não lhe 

agradou o que viu nas instalações da Câmara que visitou dizendo haver muita coisa 

para fazer. 
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Acrescentou também que o choca ver, tanto no mandato anterior como neste, o 

pavilhão municipal ser utilizado para festas, prejudicando o bom funcionamento das 

aulas de educação física, não respeitando os protocolos firmados com o Ministério da 

Educação, acrescentando ser necessário construir um edifício para receber estas 

actividades. 

De seguida falou da Passagem do Ano, dizendo que as entradas dos dois euros não 

eram prudentes. Referiu que queria inscrever-se e constatou que estava esgotado 

aguardando resposta sobre a possibilidade de poder vir a inscrever-se, dizendo 

também que a Câmara deveria dar prioridade às pessoas do Crato.   

Disse também que gostaria de saber em que fase é que está a Empreita da Escola EBI 

acrescentando que se deveria continuar a visita aos restantes locais do Município. 

Sugeriu que o jardim de infância de Gáfete fosse parte integrante do 1º ciclo tudo em 

conjunto no mesmo edifício. 

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino e fez saber dos 

custos de funcionamento da Assembleia Municipal. 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara, Dr. João Teresa Ribeiro dizendo “que 

todos somos necessários para ajudar a construir uma vida melhor para as populações. É o 

objectivo de todos nós ajudar a desenvolver as 6 freguesias deste concelho, e é possível meter 

de parte o que nos separa para o desenvolvimento do concelho”. 

Falou também da importância da visita aos locais de trabalho do Município e conclui 

que todos os eleitos são de acordo que as instalações visitadas devem ser revistas. 

Em relação à qualidade da água disse “que não foi o Presidente da Câmara que disse que a 

água não está em condições mas sim os técnicos contratados para isso. Ainda temos que gastar 
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talvez uns milhões para resolver esta situação da água em todo o concelho. Decidimos apenas 

que a água deveria ser distribuída pelas águas do Norte Alentejano. O objectivo é colocar os 

projectos e as medidas em andamento”. 

Em relação à Barragem do Pisão disse que “acredita que todos estejam a favor da sua 

construção com opiniões diferentes. Concretizar este processo o mais depressa possível com 

noção que é uma batalha de anos, talvez o importante é não baixar os braços”. 

Acrescentou que “um projecto desta natureza não pode avançar somente com um presidente 

de câmara, exige um esforço colectivo com todas as instituições e chamar atenção do governo, 

independentemente da força política do Governo. Nos já chamamos atenção da necessidade de 

incluir este projecto no orçamento para 2010”. 

Acrescentou também que “neste projecto não pode haver heróis têm que ser os quatro 

concelhos a pegarem nisto. A Assembleia Municipal tem um papel importante neste projecto”. 

Falou também da intervenção do Dr. António Borges no Auditório Municipal e na 

influência que a Barragem do Pisão tem na sua exploração. 

Sobre as termas de Monte da Pedra manifestou que é uma preocupação e um 

sentimento legítimo de todos os que falam do assunto. 

Sobre o Pavilhão Municipal está de acordo que se resolva essa situação, procurando 

alternativas para as festas aí realizadas. 

Sobre a ampliação da escola, disse que está previsto a adjudicação na próxima 

reunião de câmara e está programado que seja posto em funcionamento no próximo 

ano lectivo. 
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Em relação à Passagem do ano disse que “as entradas dos 2 euros supostamente podem 

trazer problemas derivado a alguns que possam beber mais uns copos, por isso vamos tentar 

que tudo corra pelo melhor”. 

Acrescentou ainda que “os dinheiros públicos devem ser utilizados para que todos possam 

usufruir dele e seguindo o modelo anterior não daríamos acesso à Passagem do Ano a muitos 

cidadãos sem posses, é necessário um pouco de flexibilidade. Queremos acima de tudo que 

todos se sintam bem”. 

De seguida tomou a palavra a Senhora Vereadora, Fernanda Massano que disse “ter 

consciência do transtorno que causa aos alunos da escola”. Disse também “que a Câmara 

Municipal garante a segurança na Passagem do Ano com a contratação de uma empresa de 

Seguranças”. 

Acrescentou que “nas reservas estamos a ponderar aumentar o limite de reservas. Temos 

consciência que temos que ter conforto na sala e aumentando o número de mesas esse conforto 

pode ser metido em causa. Mas, mesmo assim vamos analisar a situação e faremos todo o 

possível para não excluir ninguém”. 

De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino entregou cópia da 

correspondência do tribunal de Castelo Branco ao Dr. António Pratas do PS.  

Tomou a palavra o Dr. António Pratas do PS, que falou sobre os bombeiros e 

constou que existem alguns problemas nessa instituição. Falou também duma 

proposta apresentada pelo PS que contemplava um subsídio de 10 mil euros e que 

esse valor resolvia o problema financeiro desta associação, mas que não foi aprovada. 
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De seguida o Presidente da Câmara, Dr. João Teresa Ribeiro disse que depois das 

eleições os bombeiros deixaram de fazer certos serviços que anteriormente faziam 

porque alguém ligado à saúde entendeu que assim seja. 

Acrescentou que “o nosso método de trabalhar é responsabilizar quem é responsável 

primeiramente através da via do diálogo. Não é a Câmara Municipal nem a Assembleia 

Municipal nem cidadão nenhum que tem que assumir a decisão que alguém tomou em relação 

ao transporte de doentes. Não vamos ficar indiferentes! Até o Governador Civil ficou 

admirado com tal situação. Os nossos bombeiros devem ser tratados com a dignidade que 

merecem. Não podemos fazer o jogo de alguém que tem uma conduta indigna”. 

De seguida o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD, disse ter sido sensível ao 

problema desta associação e que acha ser um problema gravoso e que lhe apraz 

registar a nossa enorme apreensão. 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino 

passou para o Ponto 2 da Ordem de Trabalhos. 

2. Apreciação e votação, sob proposta da Câmara Municipal, da 5ª Revisão ao 

Orçamento de 2009; 

O senhor Presidente de seguida pôs à votação este ponto e resultou o seguinte: 

A favor: 21 votos  

Contra: 0 votos; 

Abstenções: 0 votos 

Deliberação: Aprovada por unanimidade 
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3. Apreciação e votação, sob proposta da Câmara Municipal, da Derrama para 2010; 

Tomou a Palavra o Senhor Rui Matos Dias da CDU, dizendo que concorda com a 

decisão da Câmara de não lançamento da derrama. 

De seguida o Dr. António Pratas do PS, perguntou quantas empresas iriam 

beneficiar com esta medida. 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara, Dr. João Teresa Ribeiro dizendo que em 

Vendas Novas enquanto lá esteve a derrama foi sempre aplicada no seu valor 

máximo, e que não sabia quantas empresas iriam beneficiar da isenção da Derrama, 

uma vez que no mandato anterior enquanto vereador, nunca foi informado de 

quantas empresas existiam no Concelho. Acrescentou que tomando esta decisão, o 

executivo actual terá que reduzir despesas noutros sectores. 

Tomou a palavra o Senhor Rui Matos Dias da CDU referindo que a Derrama incide 

sobre os lucros de cada empresa.  

O senhor Presidente de seguida pôs à votação este ponto e resultou o seguinte: 

A favor: 21 votos 

Contra: 0 votos; 

Abstenções: 0 votos; 

Deliberação: Aprovada por unanimidade 

4. Constituição de Comissão para elaboração e actualização do Regimento da 

Assembleia Municipal do Crato; 
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O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino sugeriu a inclusão na Comissão, 

de um membros de cada um dos grupos político com assento na Assembleia 

Municipal, Acrescentou também que cada membro da Assembleia Municipal pode 

fazer chegar ao seu representante de grupo toda a informação que entender 

necessária para a actualização do Regimento da Assembleia. 

Tanto o Prof. Dr. Rodrigues Lopes do PPD/PSD como o Dr. António Pratas do PS 

disseram estarem disponíveis para fazer parte desse grupo de trabalho. 

Foram apresentadas as propostas, a saber: 

Proposta (CDU) -  Rui Matos Dias da CDU; 

Proposta (PS) – Dr. António Belo Salvado Pratas do PS; 

Proposta (PSD) – Drª. Alda Maria Antunes Grácio do PPD/PSD. 

Tomou a palavra o Senhor Rui Matos Dias da CDU dizendo que não havia 

necessidade de haver votação. 

De seguida o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino propôs que a 

Comissão tivesse a seguinte constituição: Senhor Rui Matos Dias da CDU, Dr. 

António Belo Salvado Pratas do PS, Dr.ª Alda Maria Antunes Grácio do PPD/PSD e 

o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Carmosino Simões Bastos 

Silva.  

Propôs também que a durabilidade desta Comissão será até à próxima Assembleia 

Municipal, após a qual se extingue. 

Deliberou a Assembleia aprovar este grupo de trabalho. 
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5. Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta (alínea b) do nº.1 do Artigo 5º. Da Lei nº. 14/04 de 8 de 

Maio); 

Foram apresentadas duas propostas. 

Proposta A (CDU) - Presidente da Junta de Freguesia de Monte da Pedra, Marco 

Fernando Duque de Mendonça; 

Proposta B (PS) - Presidente da Junta de Freguesia Gáfete, Armando Coelho 

Mafaldo. 

Votação: 

Proposta A: 13 votos; 

Proposta B: 8 votos; 

Deliberação: Foi aprovada a Proposta A, Presidente da Junta de Freguesia de Monte 

da Pedra, Marco Fernando Duque de Mendonça que foi eleito como representante 

da Assembleia Municipal do Crato para integrar a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta 

6. Nomeação de quatro elementos efectivos e seus respectivos substitutos para 

representação da Assembleia Municipal do Crato na Comissão da CPCJ – 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho do Crato (Lei nº. 

147/99, de 1 de Setembro); 
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Foram apresentadas três propostas  

Proposta A (CDU): Sara Cristina Lourenço Perpétua e Rui Miguel Varela 

Chorinca como efectivos, Maria da Conceição Belo dos Santos e Ana Teresa 

Batista Correia Charneco como suplentes; 

Proposta B (PSD): Maria Júlia Costa como efectiva, Maria Teresa Negrão Bello 

Morais como suplente; 

Proposta C (PS): Dr.ª Joana Curinha como efectivo e Dr. Hélder Serra como 

Suplente. 

Dr. Miguel Batista do PS, pediu ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

para dar conhecimento à Presidente da CPCJ que esta, deveria dar conhecimento à 

Comissão Alargada, da execução do folheto e convocar a Comissão Alargada para 

as reuniões da CPCJ. 

Tomou a palavra a Vereadora, Fernanda Massano dizendo que achava pertinente a 

divulgação, e daí a execução do folheto. E informou que lhe deram a indicação que 

todos os intervenientes necessários à reunião foram convocados para a mesma. 

Interveio o Dr. Miguel Batista do PS, sugerindo a alteração do texto deste mesmo 

ponto, onde se lê Comissão Alargada da CPCJ deve constar Comissão da CPCJ. 

Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino dizendo que 

participou numa reunião de apresentação da CPCJ e da exposição feita pela Dr.ª 

Sandra Portilheiro nessa reunião, e solicitou que fosse editado um CD com a 

exposição acima referida. 
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O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino de seguida pôs à votação este 

ponto e resultou o seguinte: 

Votos: 20 votos a favor (já se tendo ausentado o membro Dr.ª Alda Grácio do 

PPD/PSD) 

Deliberação: Foram nomeados todos como representantes da Assembleia Municipal 

do Crato na Comissão Alargada da CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens do Concelho do Crato, Sara Cristina Lourenço Perpétua, Rui Miguel Varela 

Chorinca, Maria Júlia Costa e Dr.ª Joana Curinha como efectivos e Maria da 

Conceição Belo dos Santos, Ana Teresa Batista Correia Charneco, Maria Teresa 

Negrão Bello Morais e Dr. Hélder Serra como suplentes. 

7. Eleição de um Presidente de Junta como representante das Juntas de Freguesia 

no Conselho Municipal de Educação (Decreto Lei 7/03 de 15 de Janeiro alterado 

pela Lei 41/03, de 22 de Agosto); 

Foram apresentadas duas propostas. 

Proposta A (CDU) - Presidente da Junta de Crato e Mártires, José António Correia 

Belo; 

Proposta B (PS) - Presidente da Junta de Freguesia Aldeia da Mata, Dr. Hélder 

Francisco Martinho Serra. 

Votação por escrutínio secreto dando entrada na urna 20 votos (já se tendo 

ausentado o membro Dr.ª Alda Grácio do PPD/PSD) tendo merecido as seguintes 

votações: 
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Proposta A: 11 votos; 

Proposta B: 9 votos. 

Deliberação: Foi aprovada a proposta A, foi eleito como representante das Juntas 

de Freguesia no Conselho Municipal de Educação o Presidente da Junta de 

Freguesia de Crato e Mártires, José António Correia Belo. 

8. Eleição de um Autarca de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético e de 

Conservação da Fauna do Crato (alínea e) do nº. 2 do Artigo 157 do Decreto Lei 

nº. 202/04, de 18 de Agosto, na sua redacção actual) 

Proposta A: Presidente da Junta de Freguesia de Flor da Rosa, Celestino Marques 

Faustino. 

Votação: 

Proposta A: 20 votos (já se tendo ausentado o membro Dr.ª Alda Grácio do 

PPD/PSD) 

Deliberação: Foi aprovada a Proposta A, foi eleito o Presidente da Junta de Freguesia 

de Flor da Rosa, Celestino Marques Faustino para integrar o Conselho Cinegético e 

de Conservação da Fauna do Crato. 

O Presidente da Assembleia, Fernando Carmosino desejou um bom ano para todos 

e pediu para se unir esforços da parte de todos para o desenvolvimento do 

Concelho e para a fixação das populações criando condições para que tal aconteça. 
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PERÍODO CONCEDIDO AO PÚBLICO 

Na presente reunião verificou-se a presença de algum público. No entanto não se 

registou qualquer pedido de intervenção. 

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a presente acta sob minuta por 

unanimidade. 

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão às dezanove 

horas e cinquenta minutos. Arquivaram-se em pasta anexa, depois de assinados e 

rubricados, todos os documentos em discussão, e lavrou-se a presente acta que vai 

ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Carmosino Simões 

Bastos Silva, pelo 1º Secretário, Andreia Sofia Zacarias Véstea e pelo 2º Secretário, Rui 

Miguel Varela Chorinca. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

O 1º Secretário 

 

O 2º Secretário 


