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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 24/2015 
 
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 Pereira, na qualidade 
de Vereadores.  
 
Conforme pedido formulado pelo Sr. Vogal Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, foi 
justificada a falta dada pelo mesmo à reunião anterior, por motivos profissionais inadiáveis. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo senhor Presidente, declarada aberta a reunião pelas 14,55 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vereador António José Brito lamentou o não agendamento na Ordem de Trabalhos da 
apreciação da proposta apresentada pelos eleitos do PS na reunião da Câmara realizada em 14 de 
Outubro de 2015 para a redução da taxa do IMI, nos termos do artigo 213º da Lei nº 82-B/2014, de 
31 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2015). 
 
O Sr. Presidente atalhou para o facto da Ordem de Trabalhos proposta ter no seu primeiro ponto a 
apreciação da referida matéria, pelo que só a falta de atenção possa justificar a intervenção do Sr. 
Vereador. 
 
Conforme informação prestada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, deu o Sr. Presidente 
conhecimento da intenção de celebrar acordos de Cooperação pelo Empreendedorismo entre o 
Município de Castro Verde (IN CASTRO - Centro de Ideias e Negócios) e Escolas Profissionais, 
conforme minuta da qual deu conhecimento ao executivo, e informou que os mesmos depois de 
celebrados serão objeto de ratificação por parte deste órgão. 
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Deu o Sr. Presidente igualmente conhecimento da participação do IN CASTRO - Centro de Ideias e 
Negócios na 18ª Feira do Empreendedor, realizada nos dias 20 e 21 do corrente mês, no Centro de 
Congressos da Alfândega do Porto.  
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, deu o Sr. Vereador Paulo Nascimento 
conhecimento da programada comemoração do I Aniversário da Classificação do Cante Alentejano 
a Património de Humanidade, no próximo dia 29 do corrente mês, em Castro Verde, com a 
realização de um desfile de Grupos Corais, e a apresentação do CD - Coletânea de Cante de 
Grupos Corais do concelho, intitulada “Planície a Cantar”, recentemente editado. 
 
Deu ainda o Sr. Vereador António João Colaço conhecimento que está a ser comemorada a 
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, com a realização de diversas iniciativas, estando 
agendada a realização, em Castro Verde, no próximo dia 26 de uma sessão sobre Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD). 

 
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 maioria com as abstenções do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. 
Vereador Carlos Alberto Pereira, por não terem estado presentes na reunião em causa 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
1. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente: 

• “E-mail” da Administração Regional de Saúde do Alentejo, remetendo a escala de turnos de 
serviço da farmácia local para o ano de 2016, aprovada na reunião do seu Conselho 
Diretivo. 

• “E-mail” da CIMBAL dando conhecimento da sua nota de imprensa “AMALENTEJO 
promoveu na CIMBAL encontro com a Comunicação Social”, para apresentar, quer os seus 
objetivos, quer o Congresso que decorrerá no dia 2 de abril de 2016, no Centro de 
Congressos de Troia. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português informando que 
apresentou a Apreciação Parlamentar nº.2/XIII ao Decreto-Lei nº. 169/2015, de 4 de agosto 
que “procede à primeira alteração à Lei nº. 212/2009, de 3 de setembro, permitindo aos 
municípios a constituição de parcerias para a concretização da Atividade de 
Enriquecimento Curricular (AEC)”, 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1. - Apreciação do teor do artigo 213º da Lei nº. 82-B/2014, de 31 de Dezembro (OE-2015) 
      (Redução do IMI a famílias de pessoas numerosas): 
 
Na sequência da proposta apresentada pelos eleitos do PS na reunião da Câmara realizada em 14 
de Outubro de 2015 no sentido da Câmara deliberar a redução da taxa do IMI, nos termos do artigo 
112º do CIMI, alterado por força do disposto no artigo 213º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 
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Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2015), o Sr. Presidente introduziu a matéria 
relembrando o teor do referido artigo: 
Artigo 112.º [...] 13 — Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de 
imóvel destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 
proprietário, podem fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto, 
atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13.º do Código do 
IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, de acordo com a seguinte 
tabela: 

Nº de dependentes a cargo                            Redução de taxa até 

1 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
2 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
3 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

 
Esta proposta de alteração ao Código do IMI foi apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP aquando da 
discussão e votação da Lei de Orçamento de Estado para 2015, integrada naquilo que 
consideravam propostas de promoção da natalidade, visando desagravar o valor do IMI para 
famílias com um ou mais filhos. A proposta foi então aprovada com os votos a favor do PSD e do 
CDS, a abstenção do PS e os votos contra do PCP, do BE e do PEV. 
 
Desde logo importa destacar o facto de, em sede de votação no Parlamento, a proposta não ter 
acolhido os votos favoráveis do PS, situação que o PS de Castro Verde escamoteia, até porque 
não compreende ainda as razões que estão por detrás da prenda envenenada dos ex-governantes 
Passos e Portas. 
 
Uma primeira razão é a evidente demagogia da proposta, num período de proximidade com as 
eleições legislativas. Quando todos nós sabemos que a coligação governamental de PSD e CDS, 
um dos governos da história da nossa democracia que mais castigou os portugueses com 
impostos, pretendia “desanuviar” a carga contributiva dos portugueses numa área de exclusiva 
competência das autarquias locais, tratando-se de uma manobra de diversão da qual pretendia 
retirar dividendos eleitorais, mas com o dinheiro dos outros. Uma segunda razão, passa pela 
ineficácia da proposta numa das justificações avulso que via nela uma fórmula de incentivo à 
natalidade no seio das famílias portuguesas. 

Contudo, e apesar da evidência da natureza desta proposta do Governo PSD/CDS, que acabou por 
levar um PAF do povo português no último ato eleitoral, e para que fique clara a posição da CDU 
de Castro Verde perante a proposta demagógica agora apresentada pelos eleitos do PS na 
Câmara Municipal, importa esclarecer que:  

1 - O IMI integra as políticas de financiamento às autarquias, sujeitas ao sistemático incumprimento 
da legislação das Finanças Locais, incumprimento que se traduziu num roubo de mais de 3,4 
milhões de euros para a Câmara Municipal de Castro Verde entre 2010 e 2014.  

2 - Globalmente este roubo representa quebras de cerca de vinte e cinco por cento do valor devido 
às autarquias na participação nos recursos do Estado, em desrespeito ao imperativo constitucional 
da “justa repartição” de receitas entre as administrações central e local. 

3 - Não obstante estas situações de asfixia financeira, foram os municípios portugueses que na, 
Resolução do XXII do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 
realizado em março do corrente ano, avançaram com a proposta de efetiva desoneração do IMI 
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urbano, defendendo uma taxa máxima de zero vírgula quatro por cento (0,4%), em vez da taxa 
máxima de zero vírgula cinco por cento (0,5%) definida na Lei. 

4 – Importa recordar, que a taxa de 0,4% adotada pela maioria dos municípios nacionais, não é a 
adotada pelo concelho de Castro Verde. Em Castro Verde é aplicada a taxa de IMI de 0,3 %, a 
mais baixa que a lei nos faculta, tornando menos difícil às famílias, de forma objetiva, o pagamento 
deste imposto obrigatório. A CDU de Castro Verde não deixa de registar o silêncio do PS de 
Castro Verde nesta matéria, demonstrando assim, mais uma vez, a sua especialidade técnica com 
que continuamente vem pautando a sua atuação: a desinformação. 

5 – Para a CDU de Castro Verde, parece evidente que o Código do IMI deverá sofrer profundas 
alterações, em ligação à revisão das políticas tributárias do país, desagravando a carga fiscal sobre 
os rendimentos do trabalho e criando justiça naquilo que se refere aos impostos sobre o património 
mobiliário e imobiliário. 

6 - Parece-nos igualmente evidente que é necessário promover a revisão da legislação sobre 
finanças locais, respeitando o princípio constitucional da justa repartição de receitas entre as 
administrações central e local e libertando os municípios da grande dependência relativamente aos 
impostos sobre o imobiliário. 

7 – Perante as invocações de uma política de natalidade necessária no nosso país, perante as 
preocupações relativas à baixa natalidade no país, com o consequente envelhecimento do mesmo, 
entendemos que não são medidas avulso, empreendidas de forma unilateral em áreas onde tem de 
haver um compromisso nacional, que resolvem o que quer que seja. 

8 – A baixa natalidade no país e, sobretudo, o processo de envelhecimento do interior, constitui 
uma realidade demográfica que só políticas de crescimento da produção e de aproveitamento dos 
recursos nacionais podem contrariar. Só políticas de criação de emprego, de emprego com direitos, 
podem dar garantias a casais jovens de que os seus filhos nascerão num país que lhes garanta um 
futuro digno e seguro. 

9 - O novo n.º 13 do artigo 112 do Código do IMI é de aplicação caso a caso, município a município, 
e de forma subtil atira para as autarquias o ónus de comungar da demagogia de quem o aprovou 
na Assembleia da República e aqui o propõe para apreciação. 

10 – A redução do IMI proposta significa uma diminuição até 10% para as famílias com um filho, até 
15% para as famílias com dois filhos e até 20% para as famílias com três ou mais filhos. 

11 – Desta redução, beneficia de igual modo quer a família do desempregado e do trabalhador 
precário ou mal pago, quer a família de altos rendimentos.  

12 - Contrariamente ao afirmado, estamos a contribuir, de facto, para um quadro de maior injustiça 
social. 

13 - A partir dos dados fornecidos pela Autoridade Tributária para o concelho de Castro Verde iriam 
ser abrangidas por esta medida 634 agregados familiares e a redução média anual do IMI rondaria os 
16,07 €! 

14 - Como estímulo para o aumento da natalidade, sobretudo quando temos em conta que, nos 
últimos dois governos, retiraram o abono de família a cerca de um milhão e quatrocentas mil 
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crianças e que, entre 2009 e 2011, diminuíram em trinta e cinco mil o número de abonos pré-natal, 
parece-nos muito pouco! Ridículo até!  

Em conclusão, e face aos argumentos apresentados o Sr. Presidente informou que os 
eleitos da CDU não iriam apresentar nenhuma proposta sobre esta matéria e colocou à 
votação a proposta apresentada pelos eleitos do PS na reunião de Câmara de 14 de Outubro. 

A proposta foi rejeitada com 2 votos a favor dos eleitos do PS e 3 votos contra dos eleitos da 
CDU que justificaram o seu sentido de voto com a argumentação antes explanada. 

O Sr. Vereador António José de Brito na análise do assunto prestou a seguinte declaração politica 

“Não podemos deixar de manifestar o nosso desencanto e criticar com firmeza a insensibilidade da 
maioria da CDU para aprovar a proposta do PS no sentido de haver uma redução do IMI (Imposto 
Municipal sobre Imóveis) em 2016, de acordo com o número de dependentes de cada agregado 
familiar. 
 
Segundo dados da Associação Nacional de Famílias Numerosas, são 214 as Câmaras Municipais 
do país inteiro que aprovaram esta medida mas, em Castro Verde, a CDU recusou essa solução. 
Por isso, lamentamos a postura dos eleitos comunistas que, deste modo, recusaram beneficiar as 
famílias do nosso concelho, numa profunda contradição com aquilo que é o seu discurso de todos 
os dias: nesta como noutras matérias, a CDU diz uma coisa e faz outra, revelando ao mesmo 
tempo uma completa falta de sensibilidade social que merece a nossa condenação. 
 
Importa lembrar que, a par desta relutância em diminuir o IMI, já no passado mês de Agosto a 
maioria da CDU também votou contra uma proposta do PS para baixar a taxa variável de IRS no 
concelho de Castro Verde. Ora num momento em que os impostos têm um peso brutal nos 
orçamentos familiares, esta atitude é totalmente incompreensível e só pode merecer o nosso 
protesto.” 
 
2. - 9ª. Alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2015: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 9ª 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. 
 
3. - Contratação de empréstimo bancário - Taxa de juro Euribor a 12 meses: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando a proposta de inicio do procedimento para a contratação de um empréstimo a médio 
e longo prazo, apresentada em reunião do Órgão Executivo de 11 de novembro de 2015, pelo 
Senhor Vice-Presidente; 
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Considerando que a taxa de juro aprovada foi a Euribor a 6 meses; 
 
Considerando que poderá ser vantajoso para a Autarquia admitirmos a taxa de juro Euribor a 12 
meses; 
 
Proponho a V. Exªs. que consideram igualmente a possibilidade de admitirmos propostas que 
apresentem uma taxa de juro Euribor a 12 meses, caso esta seja mais vantajosa para a Autarquia.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José de Brito e Carlos Alberto Pereira, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente. 
 
4. - Proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Castro 
      Verde: 
 
Na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 16 de Setembro do ano 
corrente, e decorrido o período de apreciação pública da proposta de Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água sem que tenham sido apresentados quaisquer reparos ou sugestões à 
mesma, reapreciou a Câmara a mesma proposta de regulamento, tendo deliberado, por 
unanimidade e nominalmente, aprová-la e submete-la à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 
 
Fica anexa à presente ata a proposta de regulamento ora aprovada, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
 
5. - Proposta de Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais 
      Urbanas no Município de Castro Verde: 
 
Na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 16 de Setembro do ano 
corrente, e decorrido o período de apreciação pública da proposta de Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água sem que tenham sido apresentados quaisquer reparos ou sugestões à 
mesma, reapreciou a Câmara a mesma proposta de regulamento, tendo deliberado, por 
unanimidade e nominalmente, aprová-la e submete-la à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 
 
Fica anexa à presente ata a proposta de regulamento ora aprovada, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
 
6. - Proposta de Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana 
      do Município de Castro Verde: 
 
Na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 16 de Setembro do ano 
corrente, e decorrido o período de apreciação pública da proposta de Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água sem que tenham sido apresentados quaisquer reparos ou sugestões à 
mesma, reapreciou a Câmara a mesma proposta de regulamento, tendo deliberado, por 
unanimidade e nominalmente, aprová-la e submete-la à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 
 
Fica anexa à presente ata a proposta de regulamento ora aprovada, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
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7. - Ratificação de fixação de preço pela prestação de serviços: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o seguinte despacho proferido pelo Sr. Vice-
Presidente no dia 16 do corrente: 
 
“Na sequência do apoio que solicitamos para a iniciativa “I Encontro de Museus Rurais do Sul”, à 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL; considerou-o esta entidade não 
enquanto donativo mas como compra de publicidade, pela distribuição que fazemos aos 
participantes, das esferográficas, blocos e capas, com a sua marca; 
 
Considerando esse entendimento, estamos a falar numa aquisição de serviços, logo num preço a 
estabelecer pelo Órgão competente; 
 
Considerando que os preços a estabelecer são uma competência própria da Câmara Municipal, cf. 
dispõe o art.º 33º/1-e) do Anexo I à Lei nº.75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando que é necessário a sua aprovação para podermos receber o valor em causa e 
darmos entrada daquele no Orçamento da Autarquia; 
 
Considerando que não faria qualquer sentido reunirmos extraordinariamente a Câmara Municipal; 
 
Assim, face ao exposto, determino: 
 
A aprovação do valor de 850,00 €, enquanto contrapartida pela publicidade que faremos nos artigos 
que nos facultaram para entregarmos aos participantes na mencionada iniciativa, e ao abrigo do 
disposto no art.º 35º/3 do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, levar posteriormente a 
ratificação ao Órgão competente, para a sua aprovação na próxima reunião ordinária.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente ratificar o despacho 
proferido pelo Sr. Vice-Presidente, fixando o preço da prestação dos serviços em causa. 
 
8. - Fixação de preço de venda do CD “Planície a Cantar - Coletânea de Grupos Corais do  
      Concelho de Castro Verde”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“A Câmara Municipal de Castro Verde tem assumido ao longo dos últimos mandatos autárquicos 
uma filosofia editorial, no âmbito da qual se disponibiliza para venda ao público os materiais. 
 
Assim, proponho que o CD “Planície a Cantar/Castro Verde - Coletânea de Grupos Corais do 
Concelho”, editado no âmbito do I Aniversário da Classificação do Cante Alentejano a Património 
da Humanidade, seja vendido ao público pelo preço de 10.00 €. 
 
Proponho ainda a oferta de um exemplar a todos os elementos dos Grupos Corais do concelho, e a 
oferta de 25 CD’ s às associações de cante que integram o Grupo de Trabalho “Cante Alentejano”, 
no âmbito do qual foi produzido este trabalho. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
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DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 

1. - Proposta de Revisão do Zonamento (art.º 62º do CIMI) do concelho de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação prestada pelo Gabinete de Gestão Urbanística: 
 
“Concluída a proposta de revisão do zonamento, efetuada pelo perito local responsável pelo 
concelho de Castro Verde com a colaboração do perito regional coordenador e do interlocutor 
municipal, após consulta à mesma no portal das finanças 
https://zonamentopf.portaldasfinancas.gov.pt/, verifica-se o seguinte: 
 
1. - Esta nova proposta “zonamento 2015”, em relação ao zonamento em vigor “zonamento 2009”, 
apenas ajustou, pontualmente, as geometrias de alguns polígonos dos aglomerados urbanos, 
mantendo-se os mesmos de acordo com os perímetros urbanos definidos no PDM do concelho de 
Castro Verde em vigor; 
 
2. - No que se refere aos Coeficientes de Localização (CL), foi decidido não promover nenhuma 
alteração, mantendo-se os CL do “zonamento de 2009” em vigor, à exceção da correção executada 
no CL, para a componente habitação, da localidade de Stª. Bárbara de Padrões e Sete. 

2.1. - O CL habitação para a localidade de Stª. Bárbara de Padrões, nesta proposta de 
2015, aumenta de 0.50 para 0.60, ficando igual ao CL de todas as localidades sede de 
freguesia; 
 
2.2. - O CL habitação para a localidade da Sete, nesta proposta de 2015, diminui de 0.60 
para 0.50, ficando igual ao CL das restantes localidades que não são sede de freguesia. 

 
Consultada a proposta em causa para o novo zonamento a entrar em vigor, de acordo com o artigo 
62º do CIMI, deverá a Câmara pronunciar-se, nos termos previstos nos artigos 86 º e 87º do CPA, 
para que a CNAPU possa fazer uma análise atenta das eventuais propostas ou sugestões de 
ajustamento do zonamento deste município, devendo as mesmas ser convenientemente 
fundamentadas. 
 
Junta-se em anexo quadro resumo dos CL atualmente em vigor no zonamento 2009 e os propostos 
para o zonamento 2015.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta de 
revisão do zonamento (art.º 62º d CIMI) do concelho de Castro Verde, nos termos acima referidos, 
mantendo os Coeficientes de Localização (CL) em vigor, à exceção da localidade de Stª. Bárbara 
de Padrões que aumenta de 0,50 para 0,60, ficando igual ao de todas as sedes de freguesia, e da 
localidade de Sete que diminui de 0,60 para 0,50 ficando assim igual às restantes localidades que 
não são sede de freguesia. 
 
2.- Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Apreciou a Câmara e aprovou, por unanimidade e nominalmente, os projetos de arquitetura e das 
especialidades apresentados por José António Jesuíno, para alteração da fachada do seu prédio 
sito na Rua Fialho de Almeida nº.31, em Castro Verde (procº. nº.24/15), tendo deliberado, por 
unanimidade e nominalmente, aprová-los para efeitos de deliberação final sobre o mesmo processo 
de obras e consequente emissão do respetivo licenciamento. 
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3. - Vistorias a edifícios degradados: 
 

• Na Rua Nova nº.10, no Monte dos Aivados: 
Na sequência da vistoria requerida por Eliseu António Barnabé, residente na Rua Nova nº.8, e por 
Sónia Loução Matoso Dias, residente na Rua Nova nº.14, no Monte dos Aivados, ao prédio sito na 
Rua Nova nº. 10, na mesma localidade, apreciou a Câmara o auto de vistoria elaborado pela 
Comissão de Peritos Municipais, nomeada para o efeito, no qual confirma a situação de ruinas do 
mesmo imóvel, que não permite a sua recuperação, e tendo em atenção que os dois edifícios 
contíguos encontram-se na mesma situação, propõe o seguinte: 
 

1. A demolição dos dois edifícios, nºs. 10 e 12, da Rua Nova, no Monte dos Aivados, e a 
remoção de todos os resíduos de construção e demolição (RCD) a vazadouro adequado, 
incluindo limpeza de todo o terreno. 

2. Execução de todos os trabalhos necessários à manutenção/recuperação das paredes 
contíguas aos prédios vizinhos com o objetivo de minimizar as infiltrações que se possam 
vir a verificar nesses prédios se não houver tratamento das paredes. 

3. Que estes trabalhos sejam executados no prazo máximo de 60 dias contados a partir da 
data de receção da notificação pelo proprietário. 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente notificar os 
proprietários dos imóveis em causa para, no prazo de 60 dias a contar da respetiva notificação, 
procederam à sua demolição, remoção a depósito dos produtos e limpeza do espaço. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Concessão de subsídios: 

• À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador António João Colaço: 
“Considerando que: 
 
A Lei nº 27/2006 de 3 de julho, referente à Lei de Bases da Proteção Civil, e a Lei nº 65/2007 de 12 
de novembro, que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil municipal, e 
dá aos Municípios a competência e a autoridade máxima local para a coordenação de operações 
da Proteção Civil, no âmbito concelhio, através do Serviço Municipal da Proteção Civil (SMPC). 

São hoje reconhecidos ao SMPC a sua importância e o seu papel no que respeita à articulação 
com todos os agentes de Proteção Civil, à identificação e prevenção de riscos e à operacionalidade 
dos meios na ocorrência de sinistros, nomeadamente através dos Planos Municipais. 

A Lei nº 27/2006 de 3 de julho, no seu artigo 35.º n.º1 refere as competências do Presidente da 
Câmara Municipal e no seu ponto n.º 2, quem o apoia. 
 
1 - Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções de responsável 
municipal da política de proteção civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e 
reabilitação adequadas em cada caso. 
 
2 - O presidente da câmara municipal é apoiado pelo serviço municipal de proteção civil e 
pelos restantes agentes de proteção civil de âmbito municipal. 
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No concelho de Castro Verde quem faz o acompanhamento e presta esse apoio é a Associação 
Humanitária através do seu corpo de Bombeiros. 
 
A Lei nº 65/2007 de 12 de novembro, que define o enquadramento institucional e operacional da 
proteção civil municipal, conforme já referi, no seu artigo 2.º Objetivos e domínios de atuação da 
Proteção Civil Municipal, refere na alínea c) as obrigações do SMPC, “Socorrer e assistir no 
território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores 
culturais, ambientais e de elevado interesse público.” 

No concelho de Castro Verde, os principais e primeiros agentes de salvação e socorro da Proteção 
Civil são os Bombeiros. 

Conforme é diariamente noticiado, em todo o país as associações humanitárias, instituições sem 
fins lucrativos que acolhem os Bombeiros, que coordenam e gerem os seus meios, debatem-se 
com grandes dificuldades económicas. As fracas comparticipações que recebem e a inexistência 
de programas de financiamento vocacionados para a sua área de intervenção, não lhes dá margem 
de manobra. Neste sentido, dada a congregação de esforços e vontades para a concretização de 
um conjunto de atividades a realizar pelos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, sob a 
coordenação do Serviço Municipal da Proteção Civil, nomeadamente a realização de simulacros 
em instalações públicas, a coordenação de formação técnica a colaboradores do Município, bem 
como o acompanhamento de atividades desportivas e culturais como as caminhadas, a Maratona 
Btt, as Feiras e as Festas da Vila, propõe-se, ao abrigo do nº 2 da Cláusula primeira do Protocolo 
de Colaboração mútua, a atribuição de um subsídio no valor de €15.000,00 (quinze mil euros) à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde.  
 
O subsídio de €15.000,00 será uma ajuda para a Associação poder fazer face às despesas de 
capital que enumerou na sua petição. 
 
Mais proponho que o subsídio seja atribuído até ao final do mês de Novembro.” 

Apreciado o assunto deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador António João Colaço, autorizando o pagamento do apoio financeiro 
atribuído, no montante de 15.000 €.  
 

• À Associação Moços D’uma Cana” 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“A Associação “Moços D’uma Cana” foi recentemente constituída, é uma associação sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo a preservação e divulgação do toque e construção da viola 
campaniça, bem como do cante alentejano. 
 
A Associação de que esta autarquia é parceira, surge na sequência do projeto educativo da Escola 
Secundária de Castro Verde, por iniciativa dos ex-alunos que frequentaram o projeto, e que 
pretendem continuar a dinamizar atividades no âmbito da dinamização, salvaguarda e divulgação 
da Viola Campaniça, contribuindo assim, para a afirmação da importância do trabalho que o projeto 
educativo da Escola Secundária desenvolve. 
Já no âmbito da atividade da Associação “Os Moços D’uma Cana”, editaram o CD “Nos Bancos da 
Minha Escola” e produziram o espetáculo, 6ª. feira à noite, do programa da Feira de Castro 2015. 
 
Assim, mantendo o critério de apoio atribuído a edições produzidas por associações do concelho, e 
tendo em conta a importância do trabalho editado, bem como alguns custos de produção do 
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espetáculo “Feira de Castro”, proponho a atribuição de um apoio de 1.500 € à Associação “Moços 
D’uma Cana. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, atribuindo à referida Associação o subsídio no 
montante 1.500 €, autorizando o respetivo pagamento. 
  
2. - 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 cartões sociais a: Maria Vitória da Piedade Alves, residente em São Marcos da 
Ataboeira; Otília Maria da Piedade, residente em Neves da Graça; Maria Santos Aleixo e 
Maria Dulce Carrilho Vargas, residentes em Entradas; Fátima de Jesus Machado Cabaço e 
a Maria José Ramos Marques, residentes em Castro Verde, todos no escalão A; e a 
Horácio Afilhado Teresa, residente em Castro Verde, no escalão B. 

• Renovar os cartões sociais de Francisco Conceição Contente, residente em São Marcos da 
Ataboeira, no escalão B. 

• Indeferir os pedidos de cartão social requeridos por Henriqueta Bravo Rosa Mendes Palma 
e por José Alexandre Raposo, residentes em São Marcos da Ataboeira, em virtudes dos 
seus rendimentos per capita excederem o previsto no respetivo regulamento municipal. 

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 16,20 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. 


