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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 19/2015 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António João Fernandes Colaço, António José 
Rosa de Brito, Paulo Jorge Maria do Nascimento e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, na 
qualidade de Vereadores. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 14,50 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Apresentou o Sr. Presidente a seguinte proposta de moção subscrita pelos eleitos da CDU, tendo a 
mesma sido, de imediato, igualmente subscrita pelos eleitos do PS: 

 
“PROPOSTA DE MOÇÂO 

Sobre a Situação dos Refugiados e Imigrantes na Europa 
 

Face à dimensão do drama humano do movimento de refugiados e imigrantes oriundos de várias 
regiões do continente africano e Médio Oriente, os eleitos na Câmara Municipal na sua reunião de 
16/09/2015: 
 
1 - Realçam que estes movimentos migratórios e de imigrantes são autênticas fugas à pobreza, à 
guerra e à morte. As centenas de milhares de seres humanos e de famílias inteiras que arriscam a 
vida em luta pela sua sobrevivência carregam consigo histórias dramáticas de vida. O seu 
inalienável direito à vida e à dignidade é um princípio basilar consagrado na Carta das Nações 
Unidas. 
 
2 - Sublinham que esta dura realidade é uma dolorosa demonstração do carácter desumano, 
explorador e agressivo do sistema dominante – o capitalismo, e tem causas e responsáveis: os 
processos de desestabilização em vários pontos do globo e as guerras de agressão imperialistas, a 
política de domínio económico e de saque dos recursos naturais. 
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3 - Consideram que o Estado português deve, por razões humanitárias e por obrigação 
constitucional, tomar as medidas para dar o devido acolhimento a refugiados e imigrantes numa 
expressão da solidariedade do Estado português para com os povos vítimas das agressões e 
políticas anteriormente referidas. Um acolhimento que permita a integração plena, nos planos 
social, económico, laboral, dos direitos à saúde e à educação. 
 
4 - Deploram a forma como a União Europeia reage a esta realidade, identificando no direito à 
sobrevivência de milhões de seres humanos uma ameaça, abrindo campo ao racismo e à 
xenofobia e às ações criminosas de grupos fascistas. Deplora a visão de total discriminação na 
resposta a dar aos problemas humanitários colocados a pretexto da distinção entre refugiados e 
migrantes e condena frontalmente as visões e declarações, nomeadamente de partidos políticos 
portugueses, que a pretexto do drama humanitário criado pelas políticas dos EUA, da NATO e da 
União Europeia apontam o caminho de novas aventuras militares no Médio Oriente e no continente 
africano. 
 
5 - Consideram que a resposta necessária a esta situação passa obrigatoriamente pelo respeito 
dos direitos humanos, incluindo sociais e laborais, e do direito dos povos ao desenvolvimento; pelo 
abandono da política de repressão e de militarização desta questão – que apenas aprofunda as 
causas e alimenta as redes de imigração ilegais; pelo desenvolvimento de uma política humanitária 
de apoio aos refugiados e de respeito pelos direitos dos migrantes e pelo combate às causas da 
imigração em massa - ou seja pelo fim das políticas de guerra e ingerência, pelo fim das políticas 
neocoloniais de exploração dos povos e países de África e do Médio Oriente, pelo respeito da 
soberania e independência dos Estados, pelo decidido combate à pobreza e por políticas de real 
solidariedade e cooperação para o desenvolvimento dos países economicamente menos 
desenvolvidos. 
 
6 - Propõem que a Câmara Municipal de Castro Verde, no quadro das suas competências, mas 
acima de tudo no assumir das responsabilidades institucionais que enformam a sua atuação e 
autonomia, esteja atenta ao esforço de integração que o país deverá fazer dirigido aos refugiados 
da guerra no médio oriente, mas sempre dentro de um quadro nacional coordenado com o poder 
central, a ANMP e as suas disponibilidades financeiras e logísticas. 
 
Os eleitos na Câmara Municipal: Francisco Duarte, António João Colaço, António José Brito, Paulo 
Nascimento e Carlos Pereira” 

 
Apreciada a proposta de moção, foi a mesma submetida a votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade, e que da mesma seja dado conhecimento à Senhora Presidente da Assembleia da 
República, ao Senhor Presidente da República, ao Senhor Primeiro Ministro, e ao Senhor 
Secretário Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação da ata da reunião anterior: 
 
Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião 
anterior, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. Presidente colocou-a à consideração dos 
restantes membros e, não havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a votação, tendo a 
mesma sido aprovada, por unanimidade. 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
2. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento da circular nº. 78/2015, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, dando conhecimento da deliberação tomada pelo seu Conselho Diretivo, na reunião 
realizada no dia 8 do corrente mês, sobre a crise dos refugiados. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. - Proposta da 7ª. alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2015: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 7ª alteração a efetuar ao 
Orçamento e Opções do Plano (AMR e PPI), descrevendo o conteúdo da mesma. 
 
Apreciada a proposta de alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, foi 
a mesma aprovada, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores António José de Brito e 
Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 
Fica anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrito. 
 
1. -Proposta para pedido de autorização de contratação de empréstimos: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
No quadro de preparação das Grandes Opções e Orçamento para 2016, e tendo em conta as 
dificuldades acrescidas que o atraso do início do Portugal 2020 tem trazido e a necessidade de 
avançar com estas obras, constatou-se que não existia capacidade para assegurar o financiamento 
de um conjunto de investimentos que entendemos prioritários para a melhoria da qualidade de vida 
no nosso concelho. 
 
Face à capacidade de endividamento do Município, que neste momento ronda o milhão e 
oitocentos mil euros (1.800.000,00 €), para fazer face ao financiamento parcial destas obras, 
propõe-se o recurso ao crédito bancário num montante aproximado de 1.600.000,00 €, subdividido 
em 2 empréstimos com a seguinte calendarização: 

1º. - Empréstimo a contratar em 2015/16, no montante de + 900.000,00 € (a utilizar 
em 2016 /2017. 

2º. - Empréstimo a contratar em 2016/17, no montante de + 700.000,00 € 
       (a utilizar em 2017/2018/2019). 

 
Identificação dos projetos e valores necessários para a sua concretização: 
 
1. - Remodelação da rede de águas e esgotos de Castro Verde - 1.000.000,00 € 
2. - Ampliação do Cemitério de Castro Verde - 150.000,00 € 
3. - Pavilhão Desportivo de Castro Verde - 120.000,00 € 
 
4. - Rede Viária: 
      4.a) EM 508 (Castro Verde - EN2/Santa Bárbara de Padrões) - 600.000,00 € 
      4.b) CM 1139 (Santa Bárbara de Padrões - EM 508/ limite) 400.000,00 € 
      4.c) EM 535 (Estação de Ourique/Castro Verde) - 800.000,00 € 
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5. - Pavilhão para alojamento coletivo no Parque de Campismo - 120,000,00 € 
6. - Campo de Jogos no CE nº.2 - 120.000,00 € 
7. - Remodelação de ETAR’s  - 120.000,00 € 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José Rosa de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira, aprovar a proposta apresentada 
pelo Sr. Presidente, submetendo-a à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
 
Informou o Sr. Vereador António José de Brito que ia formalizar por escrito e entregar a  posteriori 
uma declaração de voto, o que veio a concretizar-se e a qual se transcreve na íntegra: 
 
“Em primeiro lugar, achamos que fazia mais sentido que a proposta agora apresentada fosse 
“dividida” em duas propostas distintas com duas votações distintas: uma para um empréstimo que, 
segundo a informação que nos é prestada, será utilizada neste mandato; outra para um segundo 
empréstimo que será em maior parte utilizada no próximo mandato. 
 
Julgamos que não faz sentido que assim seja: porque em 2017 haverá um acto eleitoral e o 
próximo executivo pode ser da CDU ou de outra força qualquer que concorra. Logo, esse novo 
executivo ficará “amarrado” a esta decisão. 
 
Por outro lado, esta proposta da CDU comprova aquilo que já suspeitávamos: a crescente e muito 
preocupante degradação do quadro económico da Câmara Municipal, que reduz substancialmente 
a sua capacidade de endividamento. Algo que é tanto mais grave porque, nos últimos 10 anos, a 
Câmara de Castro Verde recebeu só em Derrama, quase 25 milhões de euros. Ou seja, uma média 
de 2,2 milhões/ano. 
 
Gostaríamos ainda de salientar as obras que, na argumentação apresentada, justificam estes 
empréstimos, nomeadamente (entre outras) a intervenção na rede de águas de Castro Verde e 
algumas estradas municipais, nomeadamente a que liga Castro Verde a Santa Bárbara de Padrões 
e à Mina de Neves-Corvo. Sucede que, já em 2010 (há cinco anos!) este mesmo executivo da 
CDU, também liderado pelo atual Presidente, inscreveu estas obras nas Grandes Opções do Plano 
e estabeleceu terminá-las até 2013. Contudo, já estamos em 2015 e, como todos sabemos, as 
obras não avançaram e é preciso recorrer a financiamento bancário para tentar fazê-las. 
 
Que fique muito claro: os vereadores do PS não estão contra a necessidade de resolver estes 
problemas! Muito pelo contrário. Mas entendem que deviam estar resolvidos há muitos anos, tal 
como a CDU se comprometeu formalmente na Câmara Municipal. E isto tem de ficar bem 
registado. 
 
Porque defendemos o interesse das populações, optámos pela abstenção na proposta para o 
pedido destes empréstimos. Porém, não podemos deixar de denunciar frontalmente esta gestão da 
CDU e as suas opções que, a nosso ver, são erradas.” 
 
O Sr. Presidente da Câmara, em resposta à declaração de voto subscrita pelo Sr. Vereador do PS, 
afirmou que não há qualquer legitimidade em por em causa a contração de qualquer um dos 
empréstimos, com o argumento de que este Executivo já cá não estará cá para o pagar. Este tipo 
de afirmações, às quais se junta a já gasta afirmação da Derrama de dez anos, evidencia a forma 
curta como o Sr. Vereador vê a gestão de uma Câmara, resumindo-a a atos isolados de gestão de 
tesouraria. 
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Os empréstimos a efetuar serão para utilizar na criação de infraestruturas ou equipamentos 
indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações, obras essas cujo 
financiamento não é fácil e cujo adiamento se deveu a uma de duas questões pelas quais 
responderemos sem qualquer tipo de constrangimentos: ou não se efetuaram porque a sua 
programação assentava na eventual candidatura aos fundos comunitários e tal, pelas mais diversas 
razões, não foi possível, ou então, porque pura e simplesmente, por opção, não se fez, dada a 
necessidade de investir noutras áreas ou noutros equipamentos. 
 
E é com esta filosofia e com este tipo de gestão que hoje nos permitimos aceder a empréstimos 
bancários para fazer obra, o que bem poucos municípios o podem dizer com a segurança com que 
o fazemos. Até porque, a nossa gestão nunca colocará em causa a saúde financeira do município 
(somos a segunda câmara do distrito com maior capacidade de endividamento), e apenas em 
situações tidas como excecionais é que efetuaremos pedidos de empréstimo. Mas nunca para 
tapar buracos de tesouraria, como acontece em muitas outras autarquias, mas para investir em 
algo que vem acrescentar património ao Município e assim dar resposta às necessidades objetivas 
e melhoria das condições de vida das populações. 
 
Mas fazer gestão cuidada não parece ser apanágio do Sr. Vereador, pelo menos a julgar pela 
recorrente referência aos valores da Derrama dos últimos dez anos e ao facto de não se ter feito 
um mealheiro. Amealhar, Sr. Vereador, é sinónimo de estagnação e implica não fazer obras ou 
investimentos sempre necessários; significa perder oportunidades de investimento que possam 
aparecer, por exemplo associadas aos quadros comunitários, ou seja, menos crescimento e não 
valorização das infraestruturas do concelho. 
 
Nas próximas eleições estaremos cá para responder pelas opções que tomámos e, se as 
populações do concelho o entenderem, para gerir o Município de forma que possamos, sem 
qualquer sobressalto, assumir os compromissos e continuar a fazer a política autárquica que desde 
há quarenta anos nos caracteriza. 
 
2.- Proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Castro  
     Verde: 

 
Decorrido o período de apreciação pública da proposta de Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água, e consequentes pareceres proferidos sobre a mesma pela ERSAR - 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e efetuadas as alterações e correções 
que se tornaram necessárias, reapreciou a Câmara o mesmo documento, tendo deliberado, por 
unanimidade e nominalmente, aprová-lo e submete-lo à apreciação pública, pelo período de 30 dias 
úteis, nos termos do nº. 3 do artigo 62º do Decreto-Lei nº.194/2009, de 20 de Agosto. 
 
Fica anexa à presente ata a proposta de regulamento ora aprovada, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
 
3. - Proposta de Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais  
      Urbanas no Município de Castro Verde: 

 
Decorrido o período de apreciação pública da proposta de Regulamento Municipal do Serviço de 
Saneamento de Águas Residuais Urbanas, e consequentes pareceres proferidos sobre a mesma 
pela ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e efetuadas as alterações 
e correções que se tornaram necessárias, reapreciou a Câmara o mesmo documento, tendo 
deliberado, por unanimidade e nominalmente, aprová-lo e submete-lo à apreciação pública, pelo 
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período de 30 dias úteis, nos termos do nº. 3 do artigo 62º do Decreto-Lei nº.194/2009, de 20 de 
Agosto. 
 
Fica anexa à presente ata a proposta de regulamento ora aprovada, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
 
4. - Proposta de Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana  
     do Município de Castro Verde: 

 
Decorrido o período de apreciação pública da proposta de Regulamento Municipal de Gestão de 
Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, e consequentes pareceres proferidos sobre a mesma pela 
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e efetuadas as alterações e 
correções que se tornaram necessárias, reapreciou a Câmara o mesmo documento, tendo 
deliberado, por unanimidade e nominalmente, aprová-lo e submete-lo à apreciação pública, pelo 
período de 30 dias úteis, nos termos do nº. 3 do artigo 62º do Decreto-Lei nº.194/2009, de 20 de 
Agosto. 
 
Fica anexa à presente ata a proposta de regulamento ora aprovada, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
 
5. - Concurso público pata concessão da ocupação de “terrado” com instalações móveis de 
      Divertimentos públicos, de restauração e similares na Feira de Outubro de 2015: 

• Ratificação da ata do ato público de abertura das propostas e respetivas decisões 
Tomadas: 
 

Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o ata do ato público da abertura das propostas 
apresentadas ao concurso público em título, na qual consta em termos de decisão o seguinte: 
 

• Para dois lugares de restaurante: 
Foram abertas as propostas apresentadas pelos concorrentes Eulália Maria Pateiro Rebocho 
Nunes Calado e Álvaro Fernandes & Filho Ld.ª. 
 
Verificada a conformidade das propostas apresentadas com as normas do concurso, verificou-se 
que as mesmas reuniam os respetivos requisitos. 
 
Apresentam as propostas os seguintes valores: 
 

Concorrentes Valor das propostas 
Eulália Maria Pateiro Rebocho Nunes 1.801,50 € 
Álvaro Fernandes & Filhos Ld.ª. 1.800,00 € 
 
Face ao exposto, propõe a Comissão, perante o entendimento verificado por parte dos 
concorrentes, a adjudicação das duas concessões a Eulália Maria Pateiro Rebocho Nunes e Álvaro 
Fernandes e Filhos Ld.ª, atribuindo-lhes os lotes R1 e R2, respetivamente. 
 
 
 

• Para dois lugares de “Pão c/ Chouriço”: 
Foram abertas as propostas apresentadas pelos concorrentes João Sidónio Antunes José, Sandra 
Isabel Almeida Cruz e Fernando Borges da Silva Cruz. 
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Verificada a conformidade das propostas apresentadas com as normas do concurso, e 
hierarquizadas em conformidade com os seguintes valores que apresentam: 
 

Concorrentes Valor das propostas 
João Sidónio Antunes José 1.409,02 € 
João Sidónio Antunes José 902,00 € 
Sandra Isabel Almeida Cruz 190,00 € 
Fernando Borges Silva Cruz 191,00 € 
Fernando Borges Silva Cruz 390,00 € 
 
Nestes termos a Comissão deliberou propor a adjudicação das concessões aos concorrentes João 
Sidónio Antunes José e Fernando Borges da Silva Cruz, dos lotes PC1 e PC2, pelas quantias 
propostas de 1.409,02 e 902,00 €, respetivamente. 
 

- Para a Pista de Automóveis para adultos: 
Efetuada a abertura da única proposta apresentada verificou-se o seguinte: 
 

Concorrente Valor das proposta 
Diversões Simões Ldª. 2.465,00 € 
 
Verificada a conformidade da proposta com as normas do concurso, foi a mesma admitida e em 
face do proposto pelo concorrente, propõe a Comissão adjudicar-lhe a concessão. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar as decisões 
contidas na ata do ato público da abertura das propostas apresentadas ao concurso público em 
referência. 

 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 
1.- Criação de uma Rede de Município com Batalhas Históricas: 

 
A Batalha de Ourique tida como tendo decorrido no Cabeço de S. Pedro das Cabeças, Castro 
Verde, é, ao nível da historiografia portuguesa, um tema de referência obrigatório, seja pela 
motivação que a sua existência factual provoca, seja pela relação da Batalha de Ourique com a 
fundação da nacionalidade e a coroação de D. Afonso Henriques como primeiro rei de Portugal. 
 
Castro Verde tem, ao nível do seu património religioso e secular, alguns dos testemunhos mais 
importantes deste episódio da história de Portugal. O “milagre de Ourique” é o motivo principal da 
temática azulejar do interior da Basílica Real, da decoração setecentista da Igreja dos Remédios da 
construção do obelisco da Praça do Município. 
 
Na perspetiva de dar continuidade ao programa de valorização do património do concelho, seja ele 
material ou imaterial, desde há alguns anos que o Município de Castro Verde tem procurado 
assinalar o dia da Batalha (25 de Julho), como um momento importante da vida da comunidade, 
procurando-se que este seja um dia de reflexão em torno do tema, mas sobretudo, uma forma de 
pensar o papel da história na dignificação e na valorização da comunidade. 
A manutenção e limpeza do espaço, o apoio à realização das cerimónias militares, a colocação de 
elementos informativos sobre a batalha e a capela, para além da escavação do sítio, espaço de 
ocupação humana desde há cerca de 3500 anos, são algumas das ações que o município ali tem 
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efetuado, em colaboração com outras entidades, procurando fazer do local mais um espaço de 
cultura no nosso concelho e, ao mesmo tempo, uma infraestrutura importante na oferta turística.  
 
A temática das batalhas históricas e dos temas militares da nossa história têm nos últimos anos, 
assumido as mais diversas dinâmicas, em particular no que diz respeito ao turismo, pelo poder de 
captação e atração de visitantes. No nosso caso particular, a batalha de Ourique ganha particular 
acuidade quando vivemos num tempo em que o choque entre culturas e países se agudiza, 
obrigando à necessidade obrigatória de se refletir sobre o tempo que vivemos, tendo o passado 
como referência histórica obrigatória. 
 
Dentro dos contactos estabelecidos com técnicos de outros municípios em torno destas 
problemáticas (turismo militar, fundação da nacionalidade, independência nacional, choques 
culturais e religiosos) tem sido unanime a necessidade de criar um fórum de discussão em torno 
destes temas e, sobretudo, a criação de uma rede de municípios com batalhas históricas, de forma 
a canalizar recursos, a discutir abordagens e a construir caminhos comuns para valorizar um 
potencial, como é o turismo militar e os episódios das batalhas, cada vez mais importante no 
âmbito do turismo nacional. 
 
Assim, e depois de alguns contactos informais entretanto efetuados, nomeadamente com o 
Município de Porto de Mós, propomos que o Município de Castro Verde inicie o processo de 
criação de uma rede de municípios com Batalhas Históricas, tendo como referência o facto de estar 
a iniciar-se este ano a abertura das candidaturas para o Portugal 2020, tendo como principal 
objetivo a criação de um espaço de discussão em torno destas temáticas, o trocar de experiências 
e o desenvolvimento de ações de animação concertadas, a dignificação e valorização patrimonial e 
urbanística dos espaços palco desses episódios da nossa história. 
 
A Rede, que numa primeira fase deverá funcionar informalmente até ser decidido o seu molde de 
funcionamento, deverá acolher os municípios com Batalhas Históricas que entretanto solicitem a 
sua adesão formal à Rede, através da aprovação em sede de reunião do respetivo Executivo 
Municipal da intenção desse seu interesse. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
2. - Concessão de subsídio ao Grupo Motard de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Srs. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“O Grupo Motard de Castro Verde organiza anualmente um Encontro Motard para assinalar o 
aniversário da associação, que este ano acontecerá no dia 19 de Setembro, e promoverá um 
convívio direcionado aos sócios e público específico da ação da associação, mas também ao 
público em geral. 
 
Assim, nos termos da solicitação anexa, e respeitando o apoio atribuído à sua congénere de Castro 
Verde para fim idêntico, propõe-se a atribuição de um apoio de 750 €, a cedência do espaço do 
Pavilhão do Largo da Feira e apoio logístico, de acordo com as disponibilidades da autarquia, para 
a realização do V Encontro Motard” 
Apreciado o pedido, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente apoiar a realização do 
V Encontro Motard do Grupo Motard de Castro Verde, conforme proposto pelo Sr. Vereador Paulo 
Nascimento, autorizando o pagamento do subsídio atribuído no montante de 750 €. 
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3. - Concessão de cartões sociais: 
 
Na sequência da informação nº. 647 da Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto e 
respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, o seguinte: 

• Conceder cartões sociais a Irene Teresa Malveiro e a Maria Matilde Valente Alves da Silva, 
residentes em Castro Verde, e a Carla Sofia Catarino Ribeiro, residente em Entradas, todas 
no escalão A. 

• Renovar o cartão social de Florinda Maria Calado, residente no Monte dos Geraldos, no 
escalão A. 

 
APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 16,05 horas, qual se lavrou a 
presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros presentes, 
assim como pelo Coordenador Técnico da Secção Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, nos 
termos do nº 2 do artigo 57º da Lei nº. 75/2013, de 18 de Setembro. 


