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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 11 NOVEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 23/2015 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: António João Fernandes Colaço, na qualidade de 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António José Rosa de Brito e Paulo Jorge 
Maria do Nascimento, na qualidade de Vereadores. 
 
Faltaram o Sr. Presidente da Câmara, cuja falta foi devidamente justificada por estar a gozar um 
período de férias, e o Sr. Vereador Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Vice Presidente da Câmara, declarada aberta a reunião 
pelas 21,10 h. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, entregou o Sr. Vereador António José de Brito um 
requerimento solicitando informação escrita sobre os contratos de aquisição de serviços celebrados 
com a Câmara Municipal no período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Outubro do ano 
corrente. 
 
Em seguida informou o Sr. Vereador Paulo Nascimento que nos dias 20, 21 e 22 do corrente mês, 
Castro Verde vai estar representada na Casa do Alentejo, em Lisboa, numa iniciativa dedicada ao 
concelho e à promoção da sua cultura, dos seus produtos e artesanato locais, promovida por esta 
Câmara Municipal, em colaboração com a Casa do Alentejo, cujo programa cultural inclui um 
almoço convívio direcionado a naturais e amigos de Castro Verde assim como uma tarde cultural 
em torno do cante e da viola campaniça. 
 

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. Vice - Presidente colocou-a à consideração dos 
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restantes membros e, não havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a votação, tendo a 
mesma sido aprovada, por unanimidade. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
1. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento de uma carta da Liga Portuguesa Contra o Cancro, agradecendo o 
apoio logístico prestado por esta Autarquia aquando da realização da 7ª. volta de rastreio do cancro 
da mama realizada neste concelho. 

 
1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
movimento de tesouraria no período de 1 de Janeiro a 30 de Outubro de 2015, o qual apresenta os 
seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 

Saldo do ano de 2014 1.024.436,78 € 

Receitas cobradas 8.035.472,33 € 

Soma 9.059.909,11 € 

Despesas realizadas 8.544.429,91 € 

Saldo em 30.10.2015 515.479,20 € 

 

• Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2014 221.781,91 € 

Op. Extra - Orçamentais – Entradas 656.235,36 € 

Soma 878.017,27 € 

Op. Extra. Orçamentais – Saídas 667.593,56 € 

Saldo em 30.10.2015 210.423,71 € 

 

• Disponibilidades: 

Caixa  9.265,68 € 

Fundos de Maneio 2.500,00 € 

Instituições Bancárias 714.137,23 € 

Total das disponibilidades em 30.10.2015 725.902,91 € 

Documentos 25.270,17 € 

Total de movimentos de tesouraria em 30.10.2015 751.173,08 € 

 
• Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos respeitantes a 

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 30 de Outubro de 2015: 
490.665,79 €. 

 
2. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de 
Outubro, o qual se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
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3. - Contratação de empréstimo bancário, até ao montante de 900.000 €: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
“Considerando a necessidade em executarmos um conjunto de projetos no Concelho de Castro 
Verde, ao longo do próximo quadriénio, 2016/19, de valores bastante elevados como são: A 
remodelação da rede de águas e esgotos; a ampliação do Cemitério; Pavilhão desportivo; a Rede 
Viária Municipal: (EM (s): 508 (Castro Verde-EN2/Stª Bárbara); 1139 (Stª Bárbara - EM 508/limite) e 
535 (Est. Ourique/Castro Verde); Pavilhão p/alojamento coletivo no Parque de Campismo; Campo 
de Jogos CE nº 2 e ainda a Remodelação ETAR´s, que totalizam um investimento aproximado de 
3.430.000,00 €, e já incluídos no Plano Plurianual de Investimentos do Município;    
 
Considerando os valores em causa, e tendo em conta que seria de todo impossível a sua 
realização sem o recurso a um empréstimo a médio e longo prazo; 
 
Considerando o teor da proposta presente à Assembleia Municipal de Castro em 16 de setembro 
de 2015 (Doc. Anexo I), sobre a intenção da Câmara Municipal em solicitar um pedido de 
empréstimo num total de 1.600.000,00 € (um milhão e seiscentos mil euros), a contratar em dois 
momentos diferentes, o primeiro em 2015/16, a utilizar em projetos a executar ao longo dos anos 
2016 e 2017 e o segundo em 2016/17, a utilizar em projetos a executar ao longo dos anos 2018 e 
2019; 
 
Considerando que temos capacidade de endividamento conforme documento em anexo II; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Ex.ªs, ao abrigo do disposto nos artigos 49º e 51º da 
Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais): 

a) O recurso a um empréstimo a médio e longo prazo, no valor de 900.000,00€ (novecentos 
mil euros), a fim de fazer face a todos estes investimentos que temos necessidade realizar 
no Concelho, no próximo quadriénio (anos 2016/17); 

b)  Que sejam consultadas as entidades bancárias a seguir indicadas: 
� Caixa Geral de Depósitos; 
� CCAM de Aljustrel e Almodôvar, CRL; 
� Millennium bcp; 
� Banco Santander Totta, S.A.; 
� Novo Banco; 
� Banco BIC; 

c) Para tanto devem as mesmas apresentar as suas propostas que satisfaçam as seguintes 
condições: 

• Montante: até 900.000,00€; 
• Prazo: 20 anos; 
• Utilização: será efetuada através da libertação de tranches, conforme solicitação 

do Município para pagamento dos autos de trabalhos realizados e faturados; 

• Taxa de juro: Euribor a seis meses; 

• Período de deferimento: dois anos; 
• A modalidade de amortização: através de prestações constantes.” 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vice - Presidente tendo em vista encetar o 
processo de consulta junto das instituições bancárias acima referidas para a contratação do 
empréstimo em causa. 
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4. - Aquisição de imóveis: 
• Prédio rústico, denominado “Cerca das Oliveiras”, integrado no perímetro urbano de 

Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
“Considerando a localização do prédio rústico com a denominação de “Farjais de Castro Verde”, 
com o artigo matricial nº.94. secção S, localizado em Castro Verde, também denominado “Cerca 
das Oliveiras”, e integrado no perímetro urbano da vila de Castro Verde; 
 
Considerando que é importante manter o espaço limpo por forma a evitarmos qualquer dano para 
os prédios contíguos; 
 
Considerando que importa termos um espaço onde futuramente possamos disponibilizar, caso seja 
necessário, lotes a não existir oferta por parte dos privados em Castro Verde; 
 
Considerando que há necessidade de manter o corredor de circulação entre a Rua de Aljustrel e a 
expansão oeste da vila; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs a aquisição do mencionado prédio, pela permuta de 
dois lotes de terreno propriedade da Autarquia, identificados como os lotes 1 e 42 - terrenos para 
construção urbana e áreas de 312 m2 e de 311,70 m2 respetivamente, situados em Castro Verde, 
na Rua da Constituição de 1976, matrizes: artigo P 5693 e 5652, no valor total de 60.000,00 €,mais 
25.000 € em dinheiro, ao abrigo do disposto no art.º 33º /1-g), do anexo I à Lei nº.75/2013, de 12 de 
Setembro.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, adquirindo a António 
Sérgio da Costa Santos e Paulo Aníbal da Costa Santos o imóvel em causa, com a área de 
aproximada de 8.500 m2, nas condições acima descritas. 
 

• Prédio urbano, sito na Rua das Escadinhas nº.21, na Estação de Ourique: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
“Considerando que o prédio urbano inscrito na matriz com o número de artigo 1716, sito na Estação 
de Ourique, Rua das Escadinhas nº.21, em nome de Gisela Rita Palma, Anselmo Rita da Palma, 
Olga de Jesus Rita Maria Calado Madeira e Teresa Rita da Palma e Silva, devido ao seu estado de 
degradação se encontrava a causar danos (infiltrações), a prédios contíguos, e após várias queixas 
apresentadas pelos lesados a Câmara Municipal, interveio procedendo à sua demolição. 
 
Considerando que há uma fatura por pagar que resultou da intervenção da Câmara Municipal de 
Castro Verde, no valor de 2.010,04 €. 
 
Considerando que há disponibilidade e interesse por parte dos proprietários do terreno para a sua 
alienação, cf. doc. anexo I. 
 
Considerando que o espaço enquanto lote futuramente pode ser alienado ou servir como espaço 
público; 
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Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs a aquisição do mencionado prédio, pelo valor da fatura 
em dívida, ao abrigo do disposto no art.º 33º/1-g), do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de 
Setembro.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, adquirindo o imóvel em causa nos termos acima descritos. 
 
5. - Ratificação de licença especial de ruido: 
 
Submeteu o Sr. Vice-Presidente a ratificação da Câmara a licença especial de ruído que concedeu, 
nos termos do art.º 15º. do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 9/2007, de 
17 de Janeiro, com as devidas alterações, a Marco Gabriel Graça Constantino, para a realização de 
música ao vivo no Café 7ª. Arte, sito na Rua Fialho de Almeida, em Castro Verde, no período de 31 
de Outubro a 29 de Novembro corrente, das 21 às 2 horas, em cada dia que se realize o evento. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente ratificar a emissão da concessão das 
licenças especiais de ruído acima referidas. 
 

GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
 

• Iniciativa de dinamização do comércio local “Ofereça Castro Verde. Compre no 
comércio local: 
 

Foi presente a proposta de regulamento, formulada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, 
tendo em vista promover a iniciativa em título, a qual pretende incentivar as compras no comércio 
tradicional fomentando, dessa forma, a dinamização da economia local. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente promover a iniciativa 
em causa nos termos propostos pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, cuja minuta do 
respetivo regulamento se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrita. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 

1. - Obras e loteamentos municipais: 
• Empreitada de construção do polidesportivo descoberto, no Jardim da Esteva, em 

Castro Verde: - Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra: 
 
Apreciou a Câmara e aprovou por unanimidade e nominalmente o Plano de Segurança e Saúde 
para a execução dos trabalhos da empreitada de construção do polidesportivo descoberto, no 
Jardim da Esteva, em Castro Verde, conforme parecer proferido sobre o mesmo pela Divisão de 
Obras, Gestão Urbanística e Ambiental. 
 
2. - Obras particulares/outros: 

• Pedido de informação prévia: 
 

Apreciou a Câmara o pedido de informação prévia requerido por Rui Pedro Cardoso Lourenço 
Tremoceiro, para instalação de edifício formado por contentores marítimos adaptados, destinado a 
apoio agrícola e industria, no Monte Calcines, na União de Freguesias de Castro Verde e Casével, 
(proc.º. 4/2015), tendo em face do parecer emitido pelo Gabinete de Gestão Urbanística, 
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deliberado, por unanimidade e nominalmente pronunciar-se favoravelmente sobre a instalação 
pretendida, devendo o requerente proceder ao licenciamento do edifício nos serviços desta Câmara 
Municipal. 
 

• Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Apreciou a Câmara os projetos das especialidades apresentados por Tiago André Ramos Palma e 
outra, para ampliação da sua habitação sita na Rua da Coophecave nº.20, em Castro Verde, tendo 
em face dos pareceres proferidos sobre os mesmos, deliberado, por unanimidade e nominalmente 
aprová-los, para efeitos de deliberação final sobre o mesmo processo de obras e consequente 
emissão do respetivo licenciamento. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Ação Social Escolar - Auxílios económicos - ano letivo 2015/2016: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação (nº. 792) do Gabinete de Educação e Ação Social 
 
“Em conformidade com a Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, nomeadamente no que se refere às competências da Câmara Municipal, entre as 
quais as competências de “Deliberar no domínio de ação social escolar, designadamente no que 
respeita à alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a Estudantes”, artº 33, n.º 
1. alínea hh), e em complementaridade com o Regulamento Municipal de Ação Social Escolar, 
aprovado em 22 de novembro pela Assembleia Municipal que contempla respostas de apoio 
económico no âmbito local, direcionadas para os alunos do Jardim de Infância apenas a 
alimentação e para os alunos do 1.º ciclo a alimentação, manuais e material escolar.  
 
Em consonância com as disposições legais supra referenciadas e atendendo ao Despacho n.º 
8452-A/2015, de 31 de julho de 2015, menciona o apoio aos alunos do 1.º Ciclo do ensino básico. 
No que respeita à comparticipação mínima, em matéria de alimentação, livros e material escolar, e 
de acordo com o escalão de abono de família foram analisadas as candidaturas referentes aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico que frequentam as escolas do concelho.  
 
Desta forma juntamos o anexo I, com a informação referente aos alunos, por escola e freguesia do 
concelho, que solicitam auxílios económicos.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder os auxílios 
económicos escolares para o ano letivo 2015-2016, conforme proposto, cujos documentos se 
anexam à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 
 
2. - Ação Social Escolar - Transportes escolares - ano letivo 2015-2016: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação (nº. 790) do Gabinete de Educação e Ação Social 
 
“A Câmara Municipal de Castro Verde, aprovou em reunião de Câmara de 9 de Novembro de 2011 
e posteriormente em 22 de Novembro na reunião da Assembleia Municipal, o Regulamento de 
Ação Social Escolar; 
 
De acordo com as competências da Câmara Municipal a comparticipação dos apoios económicos 
realiza-se sob várias modalidades, nomeadamente no âmbito do apoio aos transportes escolares; 
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Considerando que de acordo com o mencionado no Artº 8 do referido Regulamento, o apoio ao 
transporte consiste “na oferta do serviço de transporte entre o local da residência do aluno e o local 
do estabelecimento de ensino que o mesmo frequenta”…. sendo que “o município suporta 
integralmente o custo do transporte  de todos os alunos até ao 12º ano de escolaridade …em 100% 
do valor da vinheta mensal durante o período de dez meses” e desde que exista resposta na Rede 
de Transporte Pública, entre outras considerações; 
 
Considerando que após a entrega e análise das candidaturas dos pedidos de transporte, para este 
ano letivo e de acordo com o disposto no artigo supramencionado, se procedeu à elaboração final 
de mapas discriminados por aluno/nível de ensino e se conclui (conf. Anexo 1) que para o ano 
letivo 2015/16 se prevê apoiar um total de 277 alunos, sendo que 199 são do Ensino Básico e 78 
alunos frequentam o Ensino Secundário.  
 
O transporte destes alunos é assegurado através das seguintes modalidades: 
 
- Pagamento total das vinhetas de passe dos alunos que utilizam a rede de transportes públicos, 
num total de 169 alunos, englobando os que estudam fora do concelho em áreas de formação cuja 
oferta não existe em Castro Verde; 
 
- Rede de transportes em viaturas municipais que assegura o serviço de transporte de 64 alunos de 
diversos aglomerados populacionais onde o serviço da rede pública não existe; 
 
- Rede de transportes em viaturas contratualizadas (táxis e autocarro, contratualizados através de 
procedimento próprio), no âmbito da contratação pública, que assegura o transporte de 44 alunos 
onde o transporte municipal não consegue dar resposta,  
 
- Circuito Urbano, é um serviço contratualizado com a Rodoviária e assegura o transporte até 50 
alunos em cada uma das três voltas diárias no núcleo urbano da vila.  
 
Os pedidos de transporte podem eventualmente sofrer oscilações ao longo do ano letivo.” 
 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder os auxílios 
económicos escolares em matéria de transportes, para o corrente ano letivo, nos termos do 
Regulamento de Ação Social, cujos documentos se anexam à presente ata, dando-se, por isso, 
como aqui integralmente transcritos. 
 
3. - Concessão de subsídios: 
 

• À Associação de Atletismo de Beja para a realização do VI Meeting de Atletismo 
Jovem de Castro Verde: 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Na abertura oficial da Pista Simplificada de Atletismo do Estádio Municipal 25 de Abril organizámos 
o I Meeting de Atletismo Jovem de Castro Verde, prova que se afirmou no calendário regional, e 
que este ano acontecerá no dia 12 de dezembro 2015, dando cumprimento ao plano de ação 
protocolado entre esta Autarquia e a Associação de Atletismo de Beja. 
 
Paralelamente ao VI Meeting de Atletismo Jovem, acontecerá também a 1ª Jornada da Taça de 
Benjamins, pelo que ambas as provas terão como base e orientação o programa e as normas 
regulamentares apresentadas pela Associação de Atletismo de Beja. 
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Assim, com o objetivo de operacionalizar a organização da prova, e nos termos da alínea e) da 
cláusula 4ª do protocolo de colaboração celebrado com a Associação de Atletismo de Beja, propõe-
-se a transferência de 850,00 €, referentes a prémios monetários, para essa entidade, assumindo a 
mesma o pagamento dos prémios. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, procedendo à transferência do apoio financeiro 
em causa e autorizando o respetivo pagamento. 
 

• Ao Clube Ornitológico de Castro Verde, para a realização da II Expo Aves 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“O Clube Ornitológico de Castro Verde é uma associação que se tem vindo a afirmar na nossa 
comunidade através da organização de um conjunto de atividades em torno da ornitologia ao longo 
do ano, contribuindo de forma evidente para a dinamização dos programas como as Festas da Vila, 
a Feira de Castro e as Noites em Santiago. 
 
Assim, conforme comunicação que se anexa, o Clube Ornitológico vai organizar nos dias 22 a 29 
de Novembro 2015 a II Exposição de Aves, o que constitui mais uma afirmação da sua ação em 
Castro Verde, pelo que proponho a atribuição de um apoio de 500 € para fazer face a despesas 
com a organização em causa. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder ao Clube Ornitológico de Castro 
Verde o apoio financeiro proposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, autorizando o respetivo 
pagamento. 
 

• À Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros (Secção de Pesca Desportiva): 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“A Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros criou em 2008 uma Secção de Pesca 
Desportiva que, desde então, tem mantido uma atividade regular de afirmação da modalidade, 
participando em provas regionais e nacionais, no âmbito da sua filiação na Federação Portuguesa 
de Pesca Desportiva, mas dinamizando também atividades de lazer junto da comunidade. 
 
No ano de 2015, no que respeita ao quadro competitivo, e dando cumprimento ao seu plano de 
atividades, a AMBB participou no Campeonato Nacional de Pesca do Achigã e no Campeonato 
Regional da 2ª. Divisão de Mar Surf Casting, incluindo a categoria de clubes, num total de 16 
atletas federados, tendo obtido bons resultados competitivos nestas provas. Na vertente social e de 
lazer, desenvolveu oficinas de pesca junto do público infantil, com destaque para a sua envolvência 
nos projetos ATL, organizou o 8º. Convívio da Pesca do Achigã na Barragem do Monte da Rocha e, 
em parceria com a Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva, promoveu a Gala 
dos Campeões de Pesca Desportiva do Baixo Alentejo, em Castro Verde. 
 
Assim, tendo presente os documentos em anexo e a reunião de trabalho realizada com a Secção 
de Pesca, respeitando a proposta de atribuição de um apoio anual, enquadrado pela política de 
apoio à atividade desportiva, perspetivando a sua diversificação direcionada a diferentes públicos 
da comunidade, propõe-se a atribuição de 2.000 € para apoio às atividades desenvolvidas no ano 
de 2015. 
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Afirmada que está a modalidade na dinâmica da associação e atendendo ao contexto da sua ação 
atualmente, informamos que será apresentada brevemente uma proposta de protocolo de 
cooperação a celebrar com a AMBB, a exemplo do que aconteceu com outras modalidades 
desportivas, para apoio a esta atividade desportiva a partir de Janeiro de 2016.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, atribuindo à Associação de Moradores do Bairro 
dos Bombeiros, o apoio financeiro no montante de 2.000 €, para apoio às atividades desenvolvidas 
no ano de 2015, pela sua Secção de Pesca Desportiva, autorizando o respetivo pagamento. 
 
4. - Concessão de cartões sociais: 
Conforme informação e documentação elaborada pela Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e 
Desporto, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente, o seguinte: 

• Conceder cartão social a Maria Inácia Marques Olímpio, residente em Casével, no escalão 
A. 

• Renovar os cartões sociais de: Carla Maria Albino de Matos, residente em Castro Verde; 
Maria Bárbara Cavaco Faustino, residente no Monte do Corvo; Ana Rosa Revés Colaço, 
residente no Monte de Almeirim; e de Maria Ana Cecília Mestre Jorge, residente no Monte 
das Piçarras, todas no escalão A. 

 
PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Não se verificou a presença de público. 

 
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 22,10 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. 
 
 


