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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. 
 
 
Nº. 8/2013 
 

Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António João Fernandes Colaço, José Francisco 
Colaço Guerreiro, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge Maria do Nascimento na qualidade 
de Vereadores. 
 

 ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, pelas 21,40 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Informou o Sr. Presidente da intenção de convocar uma reunião extraordinária no próximo dia 17 
de Abril, tendo em vista a apreciação e votação da Conta de Gerência do ano transato, da 1ª. 
Revisão Orçamental, de alteração ao Mapa de Pessoal, e dar conhecimento do Inventário e 
Cadastro Patrimonial reportado ao ano de 2012, tendo sido consenso unanime que a mesma 
reunião se realize às 16 horas no referido dia. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vereador Paulo Nascimento dando conhecimento da realização da 
reunião do Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas de Castro Verde, informando que foi 
apresentado o Plano de Ação para o ano em curso e avaliado o trabalho desenvolvido nos últimos 
tempos, tendo o mesmo sido positivo, e concluiu-se com a necessidade a aprofundar a parceria 
existente que dá suporte à Rede de Bibliotecas de Castro Verde. 
 
Informou também que, de acordo com a proposta aprovada pela Câmara, se realizou no Museu da 
Ruralidade, uma reunião do Grupo de Trabalho “Cante Alentejano”, tendo a mesma decorrido da 
melhor forma, pautando por um espaço de partilha de ideias e reflexões, do qual resulta o esboço 
de plano de ação que vai ser colocado em prática com o objetivo de valorizar e divulgar o cante no 
concelho. 
 
Informou igualmente que o Centro de Promoção do Património e do Turismo vai promover uma 
Mostra Cultural de Castro Verde no Museu do Trabalho, em Setúbal, nos dias 13 e 14 de Abril, a 
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qual incluí mostras de artesanato e produtos locais, cante alentejano e Viola Campaniça, bem como 
conversas temáticas. A iniciativa é organizada em parceria entre esta Autarquia e o Museu do 
Trabalho de Setúbal. 
 
Interveio depois o Sr. Vereador José Francisco Guerreiro que sublinhou a forma positiva como 
decorreu a reunião do referido Grupo do Cante e congratulou-se por isso. 
 
Em seguida o Sr. Vereador António José Paulino manifestando-se desiludido com o percurso 
previsto para a realização do passeio de cicloturismo, no âmbito dos Jogos Concelhios em curso, 
pelo facto de, em vez de privilegiar o nosso concelho optando por locais onde há muito tempo o 
mesmo evento não chega e assim dar a conhecer melhor o nosso concelho, o mesmo cinge-se 
demasiado ao concelho vizinho de Almodôvar, inclusive com uma zona de abastecimento na 
Semblana. 
 

ORDEM DO DIA 
 

 Aprovação da ata da reunião anterior: 
 
Atendendo que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião anterior 
foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. Presidente a colocou à consideração dos restantes 
membros e, não havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a votação, nominalmente, 
tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Expediente: 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 

 Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a proposta de Lei 
nº.104/XII - “Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto jurídico 
das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do estado para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.” 

 Carta da MODA – Associação de Cante Alentejano, convidando para participar no XV 
Encontro com os Grupos Corais Associados, a realizar no dia 13 de Abril, em Cuba. 

 “E-mail” da Direção do Agrupamento de Escolas de Castro Verde dando conhecimento da 
disponibilidade do seu grupo de Violas Campaniças poder atuar na Assembleia da 
República, na sequência da recente visita do Sr. Deputado Mário Simões à Escola 
Secundária de Castro Verde, na qual o mesmo registou com agrado este projeto e 
manifestou imenso interesse em ver atuar o mesmo grupo na Assembleia da República. 

 Relatório de prestação de contas do Lar Jacinto Faleiro relativo ao exercício de 2012. 
 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs. 1 a 4. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Secção Financeira e do Património: 

 
1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
período de 1 a 31 de Março de 2013, o qual apresenta os seguintes saldos: 
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 Operações orçamentais: 

Saldo do ano de 2012 1.516.935,49 € 

Receitas cobradas 2.007.961,92 € 

Soma 3.524.897,41 € 

Despesas realizadas 2.043.830,41 € 

Saldo em 31.03.2013 1.481.067,00 € 

 

 Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2012 391.984,93 € 

Op. Extra - Orçamentais – Entradas 160.936,17 € 

Soma 552.921,10 € 

Op. Extra. Orçamentais – Saídas 149.061,84 € 

Saldo em 31.03.2013 402.959,26 € 

 

 Disponibilidades 

Caixa  6.461,85 € 

Fundos de Maneio 2.500,00 € 

Instituições Bancárias 1.875.064,41 € 

Total das disponibilidades em 31.03.2013 1.884.026,26 € 

Documentos 24.149,51 € 

Total de movimentos de tesouraria em 31.03.2013 1.908.175,77 € 

 Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos respeitantes a 
fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Março de 
2013: 1.037.512,84 €. 

 
2. - 3ª. Alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2013: 

Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 3ª. alteração a efetuar ao 
Orçamento e Opções do Plano (PPI e AMR), informando os motivos que originam a mesma. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 2ª. 
alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano, cujos documentos se anexam à presente ata 
dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
 
3. - Aceitação de doação financeira: 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando o e-mail chegado a estes serviços, de 28 de março do corrente ano, da SOMINCOR 
– Sociedade Mineira de Neves Corvo, manifestando o interesse em apoiar a iniciativa que vai 
realizar-se no Município de Castro Verde, denominada “XXIII Quinzena Cultural Primavera no 
Campo Branco (2013) ”, no valor de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros); 
Considerando que a competência para aceitar doações é da Câmara Municipal, cf. dispõe o art.º 
64º./1-h da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs. que aceitamos a doação em causa.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aceitar a doação 
financeira em causa, conforme proposto pelo Sr. Presidente da Câmara. 
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4. - Aprovação de encargos com pessoal: 
 
Apreciou a Câmara, a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
Considerando que já entraram em vigor para o ano de 2013 os documentos previsionais do 
Município de Castro Verde, e entre eles o Orçamento da Autarquia. 
Considerando que compete ao respetivo Órgão Executivo decidir sobre os montantes máximos dos 
vários encargos com o pessoal com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos 
vários postos de trabalho previstos e não ocupados, segundo o Mapa de Pessoal aprovado, isto de 
acordo com o determinado no art.º 5º. do Decreto-Lei nº.209/2009, de 3 de Setembro, já que se 
encontram suspensas as alterações com o posicionamento remuneratório e atribuição dos prémios 
de desempenho, pf. do art.º 35º./1 e 2 da Lei nº.66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento do 
Estado para 2013). 
 
Assim, resta submetermos para aprovação do Órgão Executivo, as verbas previstas a despender 
com os novos recrutamentos de pessoal contratados a termo resolutivo certo e contratados por 
tempo indeterminado, para o ano de 2013, que segundo aquilo que consta do Orçamento do 
Município serão as seguintes: 
 
01.02. Câmara Municipal 
01.02 – 01010404 – Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho: 20.000,00 € 
 
02. ex - Departamento de Administração Geral 
02 – 01010404 – Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho: 80.000,00 € 
02 – 01010604 – Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho: 16.000,00 € 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
José Francisco Guerreiro e António José Paulino, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 
Presidente, autorizando o pagamento das verbas com pessoal acima referidas e constantes no 
Orçamento Municipal do ano em curso. 
 
5. - Emissão de pareceres prévios para celebração de contratos de aquisição de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Carecem de parecer prévio vinculativo os contratos de aquisição de serviços que em 2013 venham 
a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou contraparte de contrato vigente em 2012, 
cf. o disposto no art.º 75º/1 da Lei do OE para 2013. 

Considerando que se mantêm atuais as razões da necessidade nas referidas contratações, 
constantes no quadro em anexo. 

Considerando que estão reunidos os elementos constantes no art.º 3º. da Portaria nº.16/2013, de 
17 de Janeiro; 

Considerando a deliberação proferida pela Câmara Municipal de Castro Verde, em 30/1/2013, que 
admite a existência de parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de 
serviços até ao montante de 5.000 €. 

Considerando a obrigação prevista no art.º 4º nº 3º da Portaria nº.16/2013, de 17 de Janeiro, que 
obriga à comunicação dessas aquisições ao órgão competente, juntando os elementos constantes 
no nº 3º da mencionada portaria. 
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Considerando que a mencionada Portaria será aplicável à Administração Local Autónoma, p.f. do 
seu art.º 2º, que manda aplicá-la aos Serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, onde estão incluídas as autarquias locais. 

Assim face ao exposto, comunico a V. Exª. que foram efetuadas as contratações constantes na 
relação anexa e individualizada por prestador de serviço com os elementos obrigatórios também 
em anexo e conforme o disposto no art.º 3º. nº.2º da Portaria e proponho a celebração dos 
contratos mencionados no quadro anexo mencionado, no uso da competência que lhes confere o 
art.º 75/1 da Lei do Orçamento de Estado. 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
José Francisco Guerreiro e António José Paulino, aprovar a proposta formulada pelo Sr. 
Presidente, relativamente à emissão de pareceres prévios para a celebração e renovação dos 
contratos de prestação de serviço em causa. 

Refere-se a presente proposta aos seguintes contratos de prestação de serviços: 

 Para celebração: Prestação de serviços de manutenção, recarregamento e aquisição 
de extintores, com preço base de 4.500,00 €. 

 Para renovação: Prestação de serviços na área de eletrotecnia e eletromecânica no 
concelho de Castro Verde, com a empresa CETELMIRA – Centro Técnico de 
Eletricidade e Eletromecânica no concelho de Castro Verde, pela quantia mensal de 
500,00 €, e prestação de serviços de limpeza e desentupimento de coletores, com a 
empresa Sul Limpa- Limpeza de fossas e Esgotos do Sul, pela quantia de 95,00 
€/hora, até ao montante de 20.000,00 €/ano.  

 Comunicação nos termos do art.º 4º. da Portaria nº.16/2013, de 17/1, segundo o 
parecer genérico favorável tomada em reunião do executivo, no dia 30/1/2013: 
Prestação de serviços para o espetáculo piromusical nas comemorações do 25 de Abril 
de 2013, pela empresa Pirotecnia Oleirense Ld.ª., pela quantia de 4.850,00 €; 
Realização de Espetáculo Musical com “Os Gaiteiros de Lisboa”, igualmente no âmbito 
das Comemorações do 25 de Abril; pela quantia de 5.000,00 €; e, prestação de 
serviços de aluguer de montagem e desmontagem de tendas nas iniciativas da 
Quinzena Cultural, pela quantia de 2.499,00 €. 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBENSITICA E AMBIENTAL 
 
1. - Projeto de execução da adução de água a Ourique e Castro Verde 
 

 Declaração de interesse público ambiental: 
Foi presente o oficio nº.729/DIN/2013, de 25 de Março, da AgdA – Águas Públicas do Alentejo SA, 
no qual dá conta da pretensão de promover a conceção e assegurar a construção e exploração, 
nos termos dos respetivos projetos, das infraestruturas das instalações e equipamentos 
necessários à captação, ao tratamento e ao abastecimento de água para consumo público e à 
recolha, ao tratamento e à rejeição de águas residuais, o qual contempla a execução de dois 
reservatórios de 500 m3 cada, no Cerro Ruivo, que servirá de volume de regularização das 
bombagens para Casével, Almeirim e Aivados, assim como a execução do troço inicial de ligação 
para Aivados e a execução dos circuitos elevatórios para Ourique Gare, Aivados, Casével, 
Almeirim, Castro Verde e Entradas. 
 
Neste âmbito e para todos os efeitos previstos na Lei, vem a AgdA solicitar que a empreitada de 
Adução a Ourique e Castro Verde seja objeto de declaração de interesse público municipal, para 
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posteriormente proceder ao pedido de declaração de utilidade pública, com o intuito de proceder às 
respetivas expropriações. 
 
Sobre este pedido formalizou o Gabinete de Gestão Urbanística e Ambiental a seguinte informação 
(nº.21/2013): 
 

1. No âmbito do Contrato de Parceria Pública celebrado entre o estado português e um conjunto de 
municípios do Alentejo, nos quais se integra o município de Castro Verde, a empresa Águas 
Publicas do Alentejo, S.A. - AgdA -, entidade gestora do sistema de exploração e gestão de água “ 
em alta “, relativo ao sistema publico de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, pretende avançar 
com a execução de um conjunto de obras de infraestruturas ligadas ao abastecimento e tratamento 
de água para consumo público nos concelhos de Ourique e Castro Verde. 

2. Esta intervenção integra-se no quadro de competências e responsabilidades que incumbem à 
empresa no âmbito do Contrato de Parceria Publica estabelecido com os municípios. 

A conceção, o projeto e a construção das infraestruturas e das instalações necessárias à 
exploração e gestão dos serviços de abastecimento de água, assim como a aquisição, a 
manutenção e a renovação dos equipamentos necessários a um eficiente desempenho desses 
serviços, são algumas das atribuições das Águas Pública do Alentejo, AgdA. 

3. Com a presente intervenção pretende-se: aumentar o nível de cobertura, em termos 
populacionais, do sistema de abastecimento de água “ em alta “ ;aumentar a qualidade, a eficiência 
e o desempenho operacional do sistema de distribuição; promover o uso eficiente da água, 
reduzindo as perdas, e assegurando, assim, o abastecimento de água às populações de uma forma 
regular e contínua; contribuir claramente para o bem estar e saúde das populações locais; 
contribuir para oferecer melhores condições de atracão para empresas e investimentos na região. 

4. Sendo assim, e considerando todos estes pressupostos, as obras em causa integram-se na 
missão de interesse público atribuídas à Entidade Gestora da Parceria (EGP), concretizada na 
atividade das Águas Publicas do Alentejo - AgdA. 

5. De acordo com a informação do Gabinete de Gestão Urbanística (GGU), que se anexa, a obra 
em causa enquadra-se na política de ordenamento constante das disposições do regulamento do 
Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Castro Verde. 

6. Face ao exposto, sugere-se que a Câmara delibere atribuir Declaração de Utilidade Pública 
Municipal à construção do sistema de adução a Ourique, o qual engloba a construção de um 
reservatório de 1.000 m3 no Cerro Ruivo, a execução do troço inicial da ligação aos Aivados e a 
execução dos circuitos elevatórios para Ourique-gare, Aivados, Casével, Almeirim, Castro Verde e 
Entradas.” 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente atribuir Declaração de 
Utilidade Municipal à construção do sistema de adução em causa, nos termos acima referidos. 
 

 Emissão de parecer e nota justificativa da conformidade do projeto com o PDM: 
 
Igualmente no âmbito da execução do projeto acima referido apreciou a Câmara o ofício nº.731/13, 
de 25 de Março, da AgdA – Águas Públicas do Alentejo, no qual solicita o parecer desta Câmara 
Municipal e nota justificativa da conformidade do projeto com o Plano Diretor Municipal: 
 
Sobre este pedido formalizou o Gabinete de Gestão Urbanística e Ambiental a seguinte informação: 
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“Dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artº. 7º do DL 555/99, 16 de dezembro, na sua atual 
redação, uma vez que se trata de uma operação urbanística isenta de controlo prévio, somos a 
informar o seguinte: 
 
- A obra que se pretende realizar foi dimensionada com o objetivo de fornecer água tratada, em 
alta, aos concelhos de Ourique e de Castro Verde e, no futuro, a parte dos concelhos de Odemira e 
Almodôvar. Para o efeito, nesta primeira fase, a presente empreitada diz respeito à instalação da 
rede de condutas que constituem os troços iniciais das ligações a Castro Verde e Ourique a partir 
do Cerro Ruivo, bem como a execução de um reservatório de 1.000 m3 neste local. 
 
- Relativamente à classificação de solos, em sede de PDM (instrumento de gestão territorial 
aplicável), observa-se o seguinte: 

- No que diz respeito às infraestruturas a instalar na zona do Cerro Ruivo, bem como toda a 
rede de condutas previstas até ao IC1, verifica-se que o solo encontra-se classificado como 
STC (Solo de Transformação Condicionada). 
- Após a passagem pelo IC1, a rede de condutas entra no interior do perímetro urbano da 
Estação de Ourique. A conduta a instalar até ao limite do concelho de Castro Verde (na 
direção de Ourique), à saída do perímetro urbano, atravessa uma zona classificada como 
RAN (Reserva Agrícola Nacional), passando novamente por solos classificados como STC, 
até ao limite do concelho. 

 
- De acordo com o disposto na alínea c) do nº 2 do art.º. 26º, do regulamento do PDM do concelho 
de Castro Verde, excetuam-se das proibições da RAN, empreendimentos ou construções de 
interesse público, desde que não haja alternativa técnica economicamente aceitável para o seu 
traçado ou localização. 
 
- De acordo com o disposto no nº 2 do art. 11º, conjugado com o nº 2 do art.º. 27º, do regulamento 
do PDM, no STC poderá ser autorizada a alteração do uso do solo para fins não agrícolas, de 
forma a viabilizar iniciativas cooperantes para a melhoria das condições sócio-económicas do 
concelho. 
 
Em conclusão, tratando-se a obra em causa de uma infra-estrutura intermunicipal, que tem como 
objetivo principal o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das populações residentes, somos 
de opinião que a mesma enquadra-se na politica de ordenamento contida no PDM do concelho de 
Castro Verde. 
Nota: junta-se em anexo, extrato da Planta de Ordenamento do PDM do concelho de Castro Verde, 
com a implantação das infra-estruturas a construir.” 
 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente certificar que a 
infraestrutura em causa enquadra-se na política de ordenamento contida no Plano Diretor Municipal 
do concelho de Castro Verde. 
 
2. - Empreitada de melhoramento/beneficiação do traçado da Estrada Municipal/Caminho  
      Agrícola Entradas – São Marcos da Ataboeira: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a decisão que tomou quanto à adjudicação da 
empreitada em título, à empresa Tecnovia – Sociedade de Empreitadas SA, pelo montante de 
148.913,32 €, acrescidos de IVA, na sequência do procedimento aprovado em reunião do executivo 
municipal, realizado no dia 13 de Fevereiro do ano corrente, e do relatório final de análise das 
propostas apresentadas elaborado pelo respetivo júri. 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar a decisão 
tomada pelo Sr. Presidente ao adjudicar a execução dos trabalhos em título, conforme proposto 
pelo júri do procedimento em causa. 
 
3. - Constituição de propriedade segundo o regime horizontal: 
 
Apreciou a Câmara o pedido apresentado pela COOPCASTRENSE – Cooperativa Consumo 
Popular Castrense, proprietária da fração A do prédio inscrito sob o artigo 4113 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial com o nº.1051/19900810-A, constituído em regime de 
propriedade horizontal, onde estava instalado o seu supermercado, dado a configuração desta 
fração ser de todo o interesse subdividir a mesma, dando assim a uma nova fração, no qual solicita 
a realização de vistoria ao mesmo, com vista à verificação de cada uma das frações autónomas em 
que se pretende dividir, obedecendo aos requisitos exigidos pelos artigos 1414º e seguintes do 
Código Civil, se constituem unidades destintas e isoladas entre si com saídas autónomas para a via 
pública e conforme a seguir se descrimina: 

 Fração A do prédio: Constituída no rés-do-chão por entrada, sala ampla de venda, 2 
salas, sala do gerador de frio, 8 armazéns, 3 câmaras de frio, receção de produtos, sala de 
desmancha de carnes, embalagem de carnes e charcutaria, 2 vestiários, arrumo, 
instalações sanitárias, escadas de acesso ao 1º. andar, este constituído por sala 
polivalente, instalações sanitárias/vestiários/balneários e arquivo, com a superfície coberta 
no r/chão de 1.253,00 m2 e no 1º. andar de 159,00 m2, com entrada autónoma pela Rua 
Alexandre Herculano nº.13, em Castro Verde. 

 Fração D/A do prédio: A constituir no rés-do-chão por entrada, sala ampla, 3 salas e 2 
instalações sanitárias, com a superfície coberta de 430,00 m2, com entrada autónoma pela 
Rua Alexandre Herculano nº.11, em Castro Verde. 

 
O valor de cada fração em relação ao valor total do imóvel, expresso em percentagem ou 
permilagem, nos termos do nº.1 do artigo 1418 do Código Civil, conjugado com o nº.2 do artigo 3º 
do Decreto-Lei nº.40.333, de 14 de Outubro de 1955, é o seguinte: 
 
Primeiro do prédio - Fração A = 243,334‰  
Segundo do prédio - Fração D/A = 90,000‰  
 
Apreciado pedido a Câmara, em face do auto de vistoria efetuado ao imóvel pela Comissão de 
Peritos Municipais, deliberou, por unanimidade e nominalmente, certificar que o mesmo reúne os 
requisitos exigidos nos artigos nº.1414 e 1415 do Código Civil, uma vez que as frações em causa 
são distintas e isoladas entre si, com entradas autónomas para a via pública, ficando a fração D/A 
situada na Praça da Liberdade nº.11, e a fração A na Rua Alexandre Herculano nº.13, em Castro 
Verde. 
 
4.- Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade: 
 
Foi presente um requerimento em que Assunção Maria Marques, expõe e requer o seguinte: 
 
A ora requerente é comproprietária dos seguintes prédios sitos na freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões: 

a) Rústico, denominado “Courela da Hortinha”, composto de prado natural, cultura arvense de 
sequeiro, oliveiras e leitos de curso de água, com a área de 34,0000 ha, inscrito na matriz 
sob o artigo 19  da secção C e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castro 
Verde sob o nº. 486 – Santa Bárbara de Padrões. 
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b) Rústico, denominado “Courela do Meio”, composto de prado natural e cultura arvense de 
sequeiro, com a área de 38,5000 ha, inscrito na matriz sob o artigo 20 da secção C e 
descrito na mencionada Conservatória sob o nº.487 – Santa Bárbara de Padrões. 

 
Pretende agora proceder à escritura de partilha dos supra descritos prédios, sendo os mesmos 
adjudicados à requerente, a Jacinto Marques Nobre, Manuel Marques Nobre e a Manuel António 
Marques Nobre que já se encontram na posse e a explorar os referidos prédios. 
 
Pelo exposto, e de acordo com o nº.1 do artigo 54º da Lei nº.91/95, de 2 de Setembro, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei nº.64/03, de 23 de Agosto, vem requerer que seja emitido parecer 
favorável ao negócio jurídico pretendido. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, em face da informação prestada pelo Coordenador Técnico da 
Secção Técnica Administrativa, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 
da compropriedade para os fins em causa, na medida em que não se verificam os pressupostos 
fundamentais previstos no nº.2 do artigo 54º da Lei nº.64/03, de 23 de Agosto. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Celebração de protocolos de colaboração com o Clube Campista Nuevos Horizontes e  
      com o Clube Caravanista do Centro – Cultura e Lazer: 
 
Apreciou a Câmara as minutas dos protocolos de colaboração a celebrar entre esta Autarquia, o 
Clube Campista Nuevos Horizontes, com sede em, Jerez de la Frontera – Cadiz (Espanha), e o 
Clube Caravanista do Centro – Cultura e Lazer, com sede em Fala, concelho de Coimbra, os quais 
têm por objeto ambas entidades comprometerem-se a colaborar no sentido de aproveitar as 
potencialidades de ambas as instituições, com vista a desenvolver uma cooperação institucional 
mútua nos âmbitos do lazer, da cultura, do ambiente e do desporto, através da utilização do parque 
de campismo e da utilização das instalações desportivas e culturais municipais, tendo a Autarquia 
como contrapartida, por parte dos referidos Clubes, a divulgação entre os seus associados do 
Parque de Campismo de Castro Verde e as atividades programadas no mesmo.  
 
2. - Atribuição de subsídios: 
 

 à Confraria dos Cavaleiros de São Pedro: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
No âmbito das parcerias programadas na XXIII Quinzena Cultural Primavera no Campo Branco, a 
Confraria dos Cavaleiros de São Pedro assume a coorganização do Dia Equestre, no dia 27 de 
Abril, e que engloba as iniciativas: passeio e cavalhadas. 
Assim, com o objetivo de dar suporte a algumas despesas assumidas pela associação (prémios e 
deslocações), proponho a atribuição de um subsídio de 400 € à Confraria dos Cavaleiros de São 
Pedro. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, atribuir à Confraria 
dos Cavaleiros de S. Pedro o subsídio no valor de 400 €, conforme proposto pelo Sr. Vereador 
Paulo Nascimento, bem como autorizar o respetivo pagamento. 
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 À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde: 
Segundo proposta apresentada pelo Sr. Presidente, deliberou a Câmara, por unanimidade, atribuir 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde um apoio financeiro no 
montante de 3.000 € para que a mesma suporte encargos decorrentes do seu funcionamento, bem 
como autorizar o respetivo pagamento. 
 
3. - Atribuição/renovação de cartões sociais: 
 
Em face da informação nº.319/2013 e respetiva documentação anexa, elaborada pela Divisão de 
Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
o seguinte: 

 Atribuir cartões sociais a: Vera Lúcia Patacas Pinheiro, residente no Monte dos Geraldos, 
no escalão A, e Felismina Jorge Lima, Adelaide Jorge Belchior, António Alexandre 
Guerreiro e Umbelina Iria Cavaco, residentes em Casével, todos no escalação B. 

 Renovar os cartões sociais de: Joaquim Patrício Guerreiro, Maria Iria Gonçalves Malveira, 
Catarina Tomázia Mestre, António Rosa Benvinda, Adelino Joaquim Revés, Jessofina Silva 
Guerreiro e Donzelina Belchior Irineo de Sousa Vilhena, residentes em Casével, todos no 
escalão A, e, Emília Cândida Pedro, residente em Casével, no escalão B. 

 Indeferir o pedido de cartão social de Maria Isabel de Assunção Mestre Revés, residente 
em Entradas, em virtude da mesma apresentar rendimentos que ultrapassam o valor de 
referência previsto no respetivo regulamento municipal. 

 
PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Não se verificou a presença de qualquer público. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada por unanimidade da Câmara, para que 
produzam efeitos imediatos as respetivas deliberações. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 23,25 horas, da qual se lavrou a 
presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros presentes, e 
por mim, Fernando Colaço Sebastião, Coordenador Técnico da Secção Administrativa, que a 
secretariei. 
 
 
 

 

 


