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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 25/2015 
 
 
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 e Paulo Jorge Maria do Nascimento, na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou a esta reunião o Sr. Vereador Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente da Câmara, declarada aberta a reunião pelas 
21,15 h. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta de voto de pesar apresentada pelo Sr. Vereador António 
João Colaço: 
 
“No dia 27 de Novembro do ano de 2015 faleceu Clarisse Ramires Vilhena, a quem devemos esta 
homenagem. O seu nome ficará para sempre ligado ao Poder Local Democrático do concelho de 
Castro Verde, em especial à freguesia de Santa Bárbara de Padrões, onde desempenhou o cargo 
de Presidente da Junta de Freguesia no período de 1980-1982, e de Tesoureira no período de 
1983-1985. 
 
Clarisse Ramires Vilhena foi eleita nas listas da APU tendo desempenhado com responsabilidade e 
confiança os cargos que lhe foram confiados. 
 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Castro Verde, em reunião ordinária de 9 de 
Dezembro de 2015, aprove o Voto de Pesar pelo falecimento de Clarisse Ramires Vilhena e 
expresse aos seus familiares as mais sentidas condolências.” 
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Deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente registar em ata um voto de pesar pelo 
falecimento de Clarisse Ramires Vilhena e expressar aos seus familiares as mais sentidas 
condolências conforme proposto pelo Sr. Vereador António João Colaço. 
 
Interveio depois o Sr. Vereador Paulo Nascimento dando conhecimento de realização, nos dias 10 
a 13 de Dezembro, de uma venda de Natal, numa tenda instalada no Parque Infantil, destinada à 
divulgação e promoção dos produtos locais e do artesanato que nasce e cresce em Castro Verde. 
 
Informou igualmente a realização do ATL no período das férias de Natal, em parceria com a 
APADIG, a exemplo dos anos anteriores. 
 

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. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
1.- Informações 
 
Deu o Sr. Presidente igual conhecimento do calendário das reuniões ordinárias do executivo a 
realizar no próximo ano, dando cumprimento à sua deliberação tomada na primeira reunião do 
presente mandato, conforme determina o nº.2 do artigo 40º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, 
e que a seguir se reproduz: 
 

2016 DIAS 
Janeiro 6 20  
Fevereiro 3 17  
Março 2 16 30 
Abril 13 27  
Maio 11 25  
Junho 8 22  
Julho 6 20  
Agosto 3 17 31 
Setembro 14 28  
Outubro 12 26  
Novembro 9 23  
Dezembro 7 21  
 
• As reuniões realizam-se quinzenalmente às 4ªs. feiras, sendo a primeira de cada mês às 21 
horas no período de Inverno e às 21,30 horas no período de Verão e as restantes às 14,30 
horas. 

• A primeira reunião mensal é pública. 
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2. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente: 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando conhecimento da 
pergunta que efetuou na Assembleia da República sobre a “Integração nos quadros do 
Ministério da Saúde de uma centena de profissionais que prestam serviço nos centros e 
extensões de saúde do Algarve”. 

 
3. - 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 8.711.245,47 € 
Soma 9.735.682,25 € 
Despesas realizadas 9.124.310,68 € 
Saldo em 30.11.2015 611.371,57 € 

 
• Operações de Tesouraria: 

 
Saldo do ano de 2014 221.781,91 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 713.698,80 € 
Soma 935.480,71 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 724.866,76 € 
Saldo em 30.11.2015 210.613,95 € 
 

• Disponibilidades: 
Caixa  23.921,11 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 795.564,41 € 
Total das disponibilidades em 30.11.2015 821.985,52 € 
Documentos 25.842,66 € 
Total de movimentos de tesouraria em 30.10.2015 847.828,18 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 30 de Novembro de 
2015: 677.558,18 €. 

 
4. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de 
Novembro, o qual se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
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5. - Proposta de atualização das tarifas de água, águas residuais e resíduos urbanos 
      - ano de 2016 
 
Apresentou o Sr. Presidente da Câmara a seguinte proposta: 
 

“Proposta de tarifas de água, águas residuais e resíduos urbanos - Ano de 2016 

Situação Atual 

1. Entre 2010 e 2014 o município de Castro Verde manteve inalteradas as tarifas de água, 
saneamento e resíduos, tendo procedido a um pequeno ajustamento das mesmas durante o 
ano de 2015, não aplicando então qualquer das recomendações e imposições da ERSAR 
justificando a sua posição de que agia em conformidade com o estabelecido nos Regulamentos 
Municipais. 

2. O município de Castro Verde tem em vigor um sistema tarifário que não aplica tarifas variáveis 
progressivas em matéria de saneamento e está muito longe de cobrir os custos suportados, 
mesmo se calculados para uma situação de eficiência produtiva. 

3. Em termos globais os sistemas de água, saneamento e resíduos apresentam um défice anual 
próximo dos 1,1 milhões de euros, com uma taxa de cobertura, conforme quadro seguinte: 
 

proveitos custos Grau Cob

Grau de cobertura dos gastos totais

      AA 338 237 €            793 004 €     42,7%

      AR 164 661 €            337 207 €     48,8%

      RU 108 121 €            564 892 €     19,1%

Grau de cobertura dos gastos  exploração

      AA 338 237 €            557 789 €     60,6%

      AR 164 661 €            132 472 €     124,3%

      RU 108 121 €            539 404 €     20,0%

Grau de cobertura dos gastos totais por via da tarifa

      AA 314 380 €            793 004 €     39,6%

      AR 99 881 €              337 207 €     29,6%

      RU 107 889 €            564 892 €     19,1%

Grau de cobertura dos gastos  exploração por via da tarifa

      AA 314 380 €            557 789 €     56,4%

      AR 99 881 €              132 472 €     75,4%

      RU 107 889 €            539 404 €     20,0%

2014

 
 

4. Os valores contantes no quadro anterior encontram-se estimados por defeito dado que as 
amortizações apresentam um peso entre 4% e 8% dos custos totais, quando, dadas as 
características destes centros de custo, deveriam situar-se entre 15 e 25% dos mesmos. 

5.  Nos últimos anos tem vindo a ser publicada diversa legislação qua altera substancialmente o modo 
de intervenção autárquica em matéria de águas saneamento e resíduos, legislação que restringe 
significativamente o grau da autonomia municipal por força dos poderes atribuídos à entidade 
reguladora. 

Enquadramento para a situação futura 

1. O Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais 
nestas matérias.  
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2. Na sequência desta legislação foi publicado o D.L. 277/2009, de 2 de outubro, cujo conteúdo 
corresponde aos estatutos da ERSAR, estabelecendo designadamente a competência para 
supervisionar a avaliação tarifária das entidades gestoras. 

3. No quadro das suas atribuições a ERSAR iniciou um processo de recomendações 
(Recomendação 1/2010) para a formulação dos tarifários de abastecimento de água (AA), serviços 
de águas residuais (AR) e resíduos urbanos (RU), recomendando uma série de critérios a 
considerar no estabelecimento das tarifas. 

4. Em 2011 foi publicada a Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro, que veio impor o conteúdo 
mínimo dos regulamentos dos serviços de AA, AR e RU. 

5. Entretanto, em 2010, o município integrou com mais duas dezenas de municípios a parceria 
Pública entre o Estado e as Autarquias para a água e saneamento através da criação da empresa 
Águas Públicas do Alentejo. 

6. A integração nos sistemas em alta (Resíduos em 2002, Água e Saneamento em 2010) teve 
como consequência um substancial crescimento da despesa orçamental com estes serviços. 

7. A Lei de Finanças Locais 73/2013 atribui à entidade reguladora (ERSAR) a responsabilidade 
pela verificação de disposições relativas aos preços dos serviços prestados em matéria de 
abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos. 

8. A lei 73/2013, LFL que entra em vigor a 1 de janeiro de 2014, estabelece que os preços a 
praticar em matérias de AA, AR e RU são previamente remetidos à ERSAR para emissão de 
parecer no que respeita à sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor. 

9. A referida conformidade com a lei centra-se no artigo 82º da Lei da Água, segundo o qual o 
regime tarifário visa assegurar tendencialmente e em prazo razoável (já decorreram 5 anos desse 
prazo) a recuperação do investimento deduzido da percentagem das comparticipações a fundo 
perdido e assegurar a manutenção, reparação e renovação de todos os bens e equipamentos 
afetos ao serviço e o pagamento de outros encargos. 

10. Em 2014 foi publicada a Lei 10/2014, de 6 de março, que aprova o novo estatuto da ERSAR, 
cujo conteúdo essencial consiste na alteração do poder desta entidade cujas recomendações 
passam de orientadoras a vinculativas, passando esta entidade a regulamentar, avaliar e auditar a 
fixação e aplicação das tarifas nos sistemas de titularidade municipal, nomeadamente emitindo 
pareceres, propostas e recomendações, nos termos definidos na legislação e na regulamentação 
aplicáveis. 

11. Neste quadro foi publicada a deliberação ERSAR 928/2014, de 15 de abril, que aprovou o 
Regulamento tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos, tornando obrigatória a partir de 
2015 a estrutura tarifária aí definida, segundo a qual não é possível aplicar escalões à tarifa de 
Resíduos Urbanos quando indexada ao consumo de água, passando assim a existir um único 
escalão para todos os consumidores. 

12. No ofício de setembro de 2015, a ERSAR comunicou aos municípios que estes deveriam enviar 
para parecer os sistemas tarifários a aplicar em 2016, disponibilizando para o efeito a aplicação de 
formação de tarifários para 2016. 
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13. Esta aplicação operacionaliza o envio à ERSAR da informação sobre os tarifários a aplicar dos 
serviços regulados (abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos 
urbanos) para emissão de parecer por parte desta entidade. 

14. A submissão dos dados deve ocorrer até ao dia 15 de outubro, de modo a que o novo sistema 
tarifário entre em vigor em 1 de janeiro. 

15. Para o efeito a ERSAR enviou as suas recomendações, cujo conteúdo se resume: 

a. Recuperação tendencial dos custos, adotando a gradualidade que for considerada 
aceitável, sem prejuízo da garantia de acessibilidade económica aos respetivos serviços; 

b. A fundamentação da proposta de atualização dos tarifários tendo por base orçamentos 
separados por centros de custo - AA, AR, RU. 

c. Aferição do sistema tarifário quanto às categorias de consumidores (domésticos e não 
domésticos) aos escalões para os domésticos (águas e saneamento e escalão único nos 
RU desde que indexados ao consumo de água) e um único escalão para os não-
domésticos que deverá corresponder ao terceiro escalão dos domésticos.  

d. Critérios e amplitude das tarifas sociais para famílias de baixo rendimento.  

16. Na base de todo este processo, o município, concluiu em 2015 o processo de revisão dos 
respetivos regulamentos. Processo que evidencia a postura do município de resistência ao 
processo em curso, onde se evidencia a não aceitação de alguns dos conteúdos emitidos pela 
ERSAR no seu parecer. 

17. Face ao exposto nos pontos anteriores é inevitável vir aplicar novos sistemas tarifários que, 
embora se enquadre nos critérios impostos pela legislação, se afastam, ainda assim, dos níveis e 
critérios contidos na recomendação da ERSAR, mantendo a autonomia do município nesta matéria, 
cujo pilar essencial assenta nos interesses da população, procurando assim impedir quer a 
imposição arbitrária da ERSAR, cujo peso é excessivo, quer a perda de independência e 
capacidade do município cujo resultado final consistiria na facilitação para a tão desejada 
privatização do sistema por parte do Governo. Por outro lado a manutenção da atual situação 
constitui um fator de insustentabilidade para as finanças municipais.  

18. Antes de mais importa avaliar o conteúdo das regras definidas pelo município e sua 
comparação com as recomendações e imposições da ERSAR, destacando-se, entre elas: 

a. Número de escalões e intervalo entre cada escalão. O regulamento municipal definiu 5 
escalões, contra os 4 escalões recomendados pela ERSAR, dividindo o escalão [6 a 15 
m3] em dois escalões [6 a 10 m3] e [11 a 15 m3]; 

b. Não aceitação de um único escalão para os consumidores não domésticos, impondo-lhe o 
tarifário correspondente ao 3º escalão doméstico [15 a 25 m3], pelo que a proposta 
mantém dois escalões para os consumidores não domésticos, de modo a que a tarifa dos 
primeiros 25 m3 corresponda à tarifa doméstica do escalão [11 a 15 m3], aplicando apenas 
para os consumos superiores a 25 m3 uma tarifa equivalente à tarifa doméstica do escalão 
[16 a 25 m3]; 

c. Introdução de escalões progressivos para a tarifa variável do saneamento, o que permitirá 
iniciar um processo progressivo de recuperação dos custos neste setor. Definindo o 
regulamento que o volume de águas residuais corresponde a 90% do volume de água e 
que a tarifa variável corresponde a 80% da tarifa de água, considera-se que este objetivo 
deve ser atingido durante o período de convergência, pelo que a tarifa no 1º ano 
corresponderá apenas a 56% da tarifa variável de água; 
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d. Definição do acesso ao tarifário social de modo muito mais amplo do que o definido pela 
ERSAR, quer quanto ao universo de consumidores abrangidos, quer quanto à dimensão da 
redução tarifária definida; 

e. Definição do acesso ao tarifário social não-doméstico de modo muito mais amplo do que o 
definido pela ERSAR, quer quanto ao universo de consumidores abrangidos, quer quanto à 
dimensão da redução tarifária definida. 

f. É ainda introduzida a proposta da tarifa de resíduos urbanos, associada ao consumo de 
água, ter como limites máximos 25 m3 para os consumidores domésticos e 50 m3 para 
consumidores não-domésticos. (Nota: esta proposta exige alteração ao respetivo 
regulamento introduzindo esta norma travão); 

g. Finalmente, por imposição da lei, são introduzidas as taxas de recursos hídricos e taxa de 
gestão de resíduos, cujas receitas se destinam ao Estado. 

19. Nesse sentido, a proposta de tarifário que a seguir se apresenta, tem por referência a 
aprovação dos novos regulamentos e de alterações ao sistema tarifário conducentes a alcançar os 
objetivos anteriormente apresentados: 

 Atualização do sistema tarifário de modo progressivo ao longo de 5 anos para um nível de custo 
equivalente a 1% do rendimento disponível das famílias para consumos mensais de 10 m3. 

Assim para 2016 o sistema tarifário proposto corresponderá a um peso de 0,62% do RDF conforme 
quadro seguinte: 
 

Encargo anual 120 m3

      AA 80,13 €           

      AR 64,10 €           

      RU 39,15 €           

Total do Encargo 183,38 €         

Rendimento médio disponível familiar 29 647,82 €   

Peso do Encargo no RDF 0,62%

Valor Correspondente a !% do RDF 296,48 €          

20. O novo sistema tarifário permitirá reduzir o défice conjunto dos sistemas de 1,1 milhões de 
euros para 872 mil euros passando a taxa de cobertura dos custos totais de 36% para 49%. 

 
 Anterior Proposto 

   

Proveitos 611 018 € 822 876 € 

Custos 1 695 103 € 1 695 103 € 

Défice - 1 084 085 € - 872 227 € 

Cobertura 36,0% 48,5% 

 
21. Importa ter presente que o artigo 98ºdo Regulamento Específico do SEUR, aprovado pela 
Portaria 57/B 2015, de 27 de fevereiro, define, entre outros, como critério de elegibilidade ao 
próximo quadro comunitário de apoio (Portugal 2020), impõe não apenas a adoção integral dos 
critérios de estrutura tarifária definida pela ERSAR, como impõe igualmente que o grau de 
recuperação dos custos seja no presente maior ou igual a 80% e que em 2017 essa taxa atinja, 
pelo menos, 90%. A aceitação desta imposição implicaria que o aumento agora proposta, já de si 
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excecionalmente pesado, por corresponder a um aumento médio de 43% teria de corresponder no 
imediato a um aumento de 133%, comprometendo-se o município a que esse aumento atingisse os 
163% até 2017. 

22. Não pode pois o município aceitar tais imposições e no atual quadro político continuará a lutar 
para que estas condições sejam revogadas salvaguardando os interesses das populações e a 
autonomia do poder local. 

23. Acresce que por imposição legal o município fica obrigado a repercutir sobre os consumidores 
as taxas de recursos hídricos e taxa de gestão de resíduos, que revertem a favor do Estado e para 
as quais calculamos os seguintes valores por m3 de água consumido TRH = 0,0125€ e TGR = 
0,025€. 

24. Assim, e tendo em conta o atrás definido a proposta tarifária para 2016 é a seguinte (quadro 
anexo). 

Castro Verde,1 de Dezembro de 2015” 

Apreciado o assunto, onde o Sr. Presidente desenvolveu a proposta apresentada, e submetido à 
votação deliberou a Câmara por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador António José de Brito 
aprovar as tarifas propostas, conforme quadro anexo à presente ata, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrito. 
 
Informou o Sr. Vereador António José de Brito que pretendia apresentar a posteriori uma 
declaração de voto, o que se verificou, e que a seguir se transcreve na íntegra: 
 
“Votamos contra o aumento dos preços da água, saneamento e resíduos e o nosso voto é 
político e de protesto. 
 
Em primeiro lugar porque se trata do segundo aumento dos preços em menos de um ano. Por 
outro lado, além de estarmos contra o custo mais alto da água, a nossa oposição a esta medida é 
também sustentada pela falta de solução para os gravíssimos problemas existentes na muito 
degradada rede de distribuição, sobretudo na “zona antiga” vila de Castro Verde, e pelos 
sucessivos danos que isso causa quase diariamente às pessoas e às empresas. 
 
Uma situação que a maioria da CDU na Câmara Municipal tem sido totalmente incapaz de resolver 
na última década, apesar de planear e orçamentar repetidamente essa intervenção. 
 
Perante isto, não podemos deixar de demarcar-nos desta decisão que muito castiga a 
economia familiar dos Castrenses e, ao mesmo tempo, exigir que a maioria da CDU, ao invés de 
aumentar os preços, assuma a sua responsabilidade e obrigação, fazendo um esforço sério para 
requalificar a rede de águas, melhorar a distribuição e servir bem a população de Castro Verde.” 
 
O Sr. Presidente afirmou que admitia o sentido político do voto do Sr. Vereador António José de 
Brito mas lembrou que esta matéria resulta de uma disposição legal e consequentes imposições 
por parte da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e não permite 
grandes margens de atuação dos regulamentos. 
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6. - Emissão de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação apresentada pelo Gabinete de Planeamento e Gestão de 
Contratos: 
 
Considerando o disposto no art.º 75º/12, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro, Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, adiante designado por (LOE), que aponta para a obrigatoriedade 
da existência de parecer prévio vinculativo do Órgão Executivo, nas celebrações ou renovações de 
contratos de aquisição de serviços, considerados ou não essenciais, independentemente do valor 
da adjudicação. 
 
Considerando a obrigação prevista no art.º 3º da Portaria nº 149/2015, de 26 de Maio, que 
estabelece quais os elementos que devem instruir o pedido de parecer, e se encontram em anexo 
ao mapa resumo que é apresentado. 
 
Considerando que a mencionada portaria é aplicável à Administração Local Autónoma, pf. do seu 
artº 2, que manda aplica-la aos Serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação  da Lei nº 35/2014, 
de 20 de Junho, onde estão incluídas as autarquias locais. 
 
Assim face ao exposto, solicito a V.Ex.ª, e ao abrigo do disposto no art.º 75º/5, da LOE, parecer 
prévio favorável, para a celebração do contrato de aquisição de serviços, em regime de locação, 
para a montagem e desmontagem de 2 tendas para o Entrudanças, por ajuste direto (regime geral) 
pelo preço basde4 de 4.800,00 €. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, emitir parecer prévio favorável para a celebração do referido contrato de prestação 
de serviços. 
 
6. - Calendário de Feiras e Mercados a realizar no ano de 2016. 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta do seguinte calendário para a 
realização de Feiras e Mercados, em Castro Verde, durante o ano de 2016: 
 

1. Feiras Anuais: 
MÊS DIAS DENOMINAÇÃO LOCAL 
Janeiro 20 Feira do Pau Roxo Rossio do Santo (S. Sebastião) 
Maio 5 Feira de Maio Parque de Feiras e Exposições de 

Castro Verde Outubro 14,15 e 16 Feira de Castro 
 

2. Mercados Mensais: 
MÊS DIAS LOCAL 

Fevereiro 3 

Parque de Feiras e Exposições de 
Castro Verde 

Março 2 
Abril 6 
Junho 1 
Julho 6 
Agosto 3 e 17 
Setembro 7 
Novembro 2 
Dezembro 7 e 21 
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• Os dias indicados para a realização de mercados coincidem com a primeira e terceira 
4ª. feira de cada mês.  

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente aprovar o calendário 
das feiras e mercados a realizar no próximo ano. 
 
5. - Ratificação do preço fixado para venda de lenha, proveniente do corte de árvores: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador António João Colaço, para 
efeitos de ratificação: 
 
“Considerando o interesse manifestado pela entidade, Constantinos Indústria de Panificação Ld.ª, 
em adquirir duas toneladas de lenha, proveniente do corte de árvores dos jardins e via pública. 
 
Considerando não haver necessidade de abertura de concurso público para este caso em concreto, 
tendo em conta a quantidade pretendida; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer um preço, que por sua vez é 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; 
 
Proponho a venda das duas toneladas de lenhas à referida entidade, pelo valor de 25 €/cada, 
acrescido do IVA.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, ratificar a decisão tomada pelo Sr. Vereador António João Colaço, conforme acima 
descrito. 
 
O Sr. Vereador do Partido Socialista, independentemente da sua abstenção, chamou a atenção 
para o facto de a proposta apresentada para apreciação e votação conter uma parte manuscrita, 
nomeadamente no final do primeiro parágrafo, o que lhe parece pouco adequado do ponto de vista 
formal. Salientou, portanto, a necessidade de, nestas matérias, os eleitos da maioria CDU terem 
mais atenção e rigor no modo como são apresentadas as propostas. 
 
6. - Ratificação de licença especial de ruido: 
 
Submeteu o Sr. 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 5 
de Dezembro a 2 de Janeiro de 2016, 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. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Fixação do preço de venda de livros na “Feira do Livro”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
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“Considerando a iniciativa que anualmente vimos desenvolvendo, intitulada como “Feira do Livro”, 
levada a cabo pela Câmara Municipal, no período de 17 a 26 de abril. 
 
Considerando que os livros expostos na mesma foram colocados à consignação pela Editoras, uma 
parte deles foram vendidos; 
 
Considerando que é necessário formalmente fixarmos um preço de alienação dos mesmos, de 
acordo com o disposto no art.º 33º/1-e), do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, para os 
valores entrarem como receita da Autarquia; 
 
Assim, face ao exposto, permitam-me propor a V. Exªs que o preço de venda ao público (c/IVA 
incluído), seja o constante na penúltima coluna dos anexos à presente proposta. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, fixando o preço 
de venda dos livros nas condições propostas, conforme anexo à presente ata, dando-se, por isso, 
como aqui integralmente transcrito. 
 
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 cartão social a Manuel Revés Marques, residente no Monte do Rolão, e a Marta 
Isabel Dias Felisberto, residente em Casével, ambos no escalão A. 
 

• Renovar os cartões sociais de Ana Camacho Fernandes, residente no Monte dos Viseus, e 
de Leonor Martins Viriato, residente em Castro Verde, ambas non escalão A. 
 

• Indeferir o pedido de cartão solicitado requerido por Elvira Pereira Gonçalves Revés 
Estaço, em virtude do respetivo rendimento per capita exceder o previsto no Regulamento 
Municipal. 

 
PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Dada a palavra ao público presente, interveio o cidadão Filipe Manuel Patrício Mestre manifestando 
a sua preocupação quanto ao estado de degradação que se verifica no edifício da Escola 
Secundária de Castro Verde e consequente falta de condições para quem o utiliza, e daí questionar 
quais diligência feitas pela Câmara Municipal junto dos Serviços Regionais de Educação no sentido 
de resolver a situação. 
 
O Sr. Presidente descreveu qual tem sido a posição da Câmara junto dos diferentes governos, quer 
quanto à preocupação da cobertura do edifício quer quanto às deficientes condições térmicas do 
edifício e do mobiliário obsoleto do mesmo estabelecimento de ensino, assim como da pressão 
feita junto dos responsáveis regionais da educação quanto à sua oferta educativa. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que a empresa Parque Escolar não chegou a formalizar qualquer 
proposta no sentido de intervir na Escola Secundária de Castro Verde, tendo apenas sido 
substituídas as coberturas das passadeiras existentes entre os edifícios daquela escola, por outras 
não do tipo de telha “lusalite”. 
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Interveio ainda o Sr. Vereador Paulo Nascimento que, em complemento do proferido pelo Sr. 
Presidente, fez um balanço das diligências feitas junto dos Serviços Regionais de Educação, 
através do Conselho Municipal de Educação e das suas posições assumidas no sentido de resolver 
a situação. 
 

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 22,30 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. 
 
 
 


