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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 31 DE 
JULHO DE 2013  
 
 
Nº.4/2013 
 
 
Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze, na vila de Castro Verde 
e Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria Fernanda 
Coelho do Espírito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Maria 
Manuela Revés Florêncio e Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 1ª. e 2ª. 
Secretárias da respetiva Mesa, e Carlos Alberto Soares Ramos, Artur Jorge Cordeiro 
Lagartinho, João Pedro Dias Aurélio, Francisco António Simões Gonçalves, Manuel da 
Conceição Colaço, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Rui Luís Silva de Matos, 
Cândido Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho Almeida do Espírito Santo, Fernanda 
Guerreiro dos Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo e Manuel Jacinto Batista 
Tomé, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de se reunirem em sessão 
ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão a Srª. Vogal Sónia Isabel Sousa Nascimento e os Srs. Vogais 
Filipe Manuel Patrício Mestre, Fernando Martins da Silva, José Tomé dos Anjos e 
Manuel dos Santos Marques. 
 
Estiveram igualmente presentes, do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara, 
Francisco José Caldeira Duarte, e os Srs. Vereadores António João Fernandes e Paulo 
Jorge Maria do Nascimento. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre o Licenciamento 
       de Atividades Diversas. 
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3º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre os Horários 
        de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de 
        Serviços. 
 
4º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre a Ocupação 
       de Espaço Público e Publicidade. 
 
5º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente não se verificou qualquer intervenção. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre o Licencia- 
        mento de Atividades Diversas: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de Regulamento 
Municipal sobre o Licenciamento de Atividades Diversas enviada pelo executivo 
municipal, na sequência da sua deliberação tomada, por unanimidade, no dia 17 de 
Julho corrente, conforme fotocópia da mesma, entregue previamente a todos os Vogais. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Manuel Colaço que perguntou se 
quer neste regulamento quer nos restantes, o motivo destas alterações tem a ver com a 
sua adaptação à nova legislação sobre estas matérias, tendo a Srª. Presidente da 
Assembleia confirmado esse facto e o Sr. Presidente da Câmara adiantado que o mesmo 
resulta da entrada em vigor do Decreto-Lei nº. 48/2011, de 1 de Abril que criou e 
regulamentou a iniciativa “Licenciamento Zero”, e lembrou que a presença do Sr. Chefe 
da Divisão de Administração e Finanças nestes trabalhos, tinha por objetivo dar resposta 
a um eventual pedido de esclarecimento técnico. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento relativamente à proposta de 
regulamento em apreciação, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 
unanimidade.  
 
3º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre os Horários 
        de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de 
        Serviços: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de Regulamento 
Municipal sobre os Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao 
Público e Prestação de Serviços enviada pelo executivo municipal, na sequência da sua 
deliberação tomada no dia 17 de Julho corrente 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento relativamente à proposta de 
regulamento em apreciação, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 
unanimidade.  
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4º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre a Ocupação 
       de Espaço Público e Publicidade: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de Regulamento 
Municipal sobre Ocupação de Espaço Público e Publicidade enviada pelo executivo 
municipal, na sequência da sua deliberação tomada no dia 17 de Julho corrente. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento relativamente à proposta de 
regulamento em apreciação, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 
unanimidade.  
 
5º. - Período reservado à intervenção do público:  
 
Dada a palavra ao público presente não se verificou qualquer intervenção. 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal 
António José Silvestre Jerónimo, por não ter estado presente na parte inicial da sessão, e 
assinada pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pela 1ª. Secretária da 
Mesa, nos termos do artigo 92º. do Decreto-Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
republicada com a Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


