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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016. 
 
 
Nº. 20/2016 
 
 
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. 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente da Câmara, declarada aberta a reunião pelas 
14,55 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Apresentou o Sr. Presidente da Câmara a seguinte proposta: 
 

“VOTO DE PESAR 
 

Pelo falecimento de Manuel dos Santos Marques 
 
No dia 19 do corrente mês de Setembro, faleceu Manuel dos Santos Marques, um homem 
disponível para a participação cívica, cujo nome fica ligado ao Poder Local Democrático no 
concelho de Castro Verde, muito em especial à Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, onde 
desempenhou os seguintes cargos: Presidente da Junta de Freguesia nos mandatos 1986 - 1989, 
2002 - 2005, 2005 - 2009, 2009 - 2013, e Secretário da mesma Junta de Freguesia nos mandatos 
1990 - 1993, 1994 - 1996 e 1998 - 2001, e no mandato em curso o cargo de Tesoureiro, tendo sido 
membro da Assembleia Municipal por inerência ao cargo de Presidente da mesma Junta de 
Freguesia. 
 
Manuel dos Santos Marques foi eleito nas listas da APU e da CDU tendo desempenhado com 
responsabilidade e confiança os cargos que lhe foram confiados em prol do desenvolvimento e 
bem-estar da população, bem como da causa democrática. 
 
Assim propõe-se que a Câmara de Castro Verde, em reunião ordinária de 28 de Setembro 2016, 
aprove um Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel dos Santos Marques e expressar aos seus 
familiares as mais sentidas condolências.” 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente registar em ata um voto de pesar pelo 
falecimento de Manuel dos Santos Marques e expressar aos seus familiares as mais sentidas 
condolências. 
 
Em seguida, propôs o Sr. Vereador António José de Brito o registo em ata de um voto de pesar 
pelo falecimento do cidadão castrense, António Tito Martins Figueira, figura ligada à fundação do 
Futebol Clube Castrense e da sua doação de diverso espólio ao Museu da Ruralidade. 
 
O Sr. Presidente da Câmara e o restante executivo subscreveu a proposta do Sr. Vereador António 
José de Brito, e confirmou que o mesmo doou diverso espólio ao Museu da Ruralidade e com quem 
editou o livro “Imagens à volta da Feira de Castro em 1960”, tendo o Dr. Miguel Rego, responsável 
pelo mesmo Museu, estado presente nas cerimónias fúnebres do mesmo cidadão castrense, pelo 
que face ao exposto deliberou a Câmara, por unanimidade, registar em ata o voto de pesar 
proposto. 
 
Apresentou em seguida o mesmo Vereador as seguintes propostas: 
 

• “A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde desempenha um 
papel essencial na área da proteção civil, do socorro e transporte de acidentados e 
doentes, no combate a incêndios florestais ou urbanos. 

 
Desde a sua fundação, os Bombeiros Voluntários de Castro Verde sempre têm respondido 
a todas as solicitações com empenho, zelo e espírito de missão. 

 
Em reunião realizada recentemente entre eleitos do PS e a Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, foram por esta assumidas 
dificuldades financeiras, tendo-nos sido informado que o atual subsídio concedido pela 
Câmara Municipal “é insuficiente”. 
 
Neste contexto, o PS propõe que a partir de 01 de Janeiro de 2017, seja atualizado o 
subsidio atualmente concedido pelo Município de Castro Verde aos Bombeiros Voluntários, 
passando a ser transferida uma verba anual de 68.640,00 euros (atualmente esse valor é 
de 62.640,00 euros).” 

 
• “Criada no dia 10 de Setembro de 1982, a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Castro Verde é uma “pedra basilar” da vida social do nosso concelho, com 
um percurso intenso no âmbito da solidariedade social, da saúde e assistência, ao nível da 
intervenção social e na Proteção Civil. 

 
Reconhecer o espírito de voluntariado e de sacrifício, generosidade e abnegação das 
Mulheres e dos Homens que integram o corpo de Bombeiros Voluntários do nosso 
concelho é um dever da Câmara Municipal de Castro Verde. 
 
No mesmo enquadramento, é necessário criar um estímulo forte e com benefícios 
concertos para incentivar uma maior disponibilidade para o voluntariado e consequente 
integração no corpo de bombeiros. 
 
Nesse sentido, os Vereadores do Partido Socialista propõem que o executivo municipal 
aprove a proposta que se apresenta para a criação do Cartão Municipal do Bombeiro, 
tomando a liberdade de propor desde já um projeto de Regulamento nesse sentido.” 
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Apreciadas as propostas na generalidade, foram ambas aceites para uma posterior análise. 
 

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 e nominalmente. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

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

• Carta da Revista Mais Alentejo, dando conhecimento que decidiu nomear o Museu da 
Ruralidade de Castro Verde para a categoria “Mais Património da XV Gala Mais Alentejo”, 
cerimónia a decorrer no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a 11 de Novembro. 

• Oficio da EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA, informando que o voo de 
helicóptero realizado na área de Castro Verde integra um plano de estudos de prospeção 
geofísica aerotransportada que o consórcio “ESANMET”, no qual a EDM participa, tem em 
curso no âmbito do contrato de prospeção e pesquisa de “S. Pedro das Cabeças.” 

• Programa das Jornadas Técnicas de Outubro a realizar pela Associação de Agricultores do 
Campo Branco, no próximo dia 11 de Outubro, no Cine Teatro Municipal de Castro Verde. 

• “E- mails” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando conhecimento do 
requerimento dirigido ao Sr. Ministro do Ambiente e da respetiva resposta sobre a 
“Listagem das Intervenções do Instituto da Conservação Natureza e das Florestas nas 
Áreas Protegidas”, e do seu Projeto de Resolução que “Recomenda ao Governo a adoção 
de medidas visando reforçar os mecanismos de apoio ao combate a incêndios na Região 
Autónoma da Madeira e às populações afetadas pela catástrofe de Agosto de 2016. 

• “E- mail” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento do seu projeto de lei que 
propõe devolver os baldios às comunidades. 

 
2. - Discussão em Comissão do Projeto de Lei nº. 231/XIII/1ª. (PCP) 
      - Reposição de Freguesias: 
 

Apresentou o Sr. Presidente da Câmara a seguinte proposta: 
 

“Tendo em conta a proposta de Projeto-Lei apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português que estabelece a reposição de freguesias, tal como estabelecido 
anteriormente à entrada em vigor da Lei nº.11/A/2013, de 28 de Janeiro, em execução da Lei 
nº.22/2012, de 30 de Maio, em apreciação na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, 
Descentralização, Poder Local e Habitação na Assembleia da República, proponho que 
subscrevamos a matéria nela contida.” 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Carlos 
Alberto Camacho Pereira e a abstenção do Sr. Vereador António José de Brito, subscrever a 
matéria contida no referido projeto-lei. 
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Apresentou o Sr. Vereador António José de Brito a seguinte declaração de voto: 
 

“Tal como é público, estou inteiramente de acordo com a reposição da Freguesia de Casével e, 
nesse sentido, apoio todas as medidas que contribuam para atingir esse objetivo. Contudo, neste 
caso concreto da iniciativa do deputado do PCP, parece-me ser uma ação desenquadrada e 
extemporânea, sobretudo porque decorrem negociações entre o Governo e a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses para definir uma base de entendimento que, tudo aponta, levará à 
reposição das freguesias no início do próximo mandato autárquico, no final de 2017. 
 
Em síntese: Não haja quaisquer dúvidas sobre o nosso apoio incondicional à reposição da 
freguesia de Casével mas, legitimamente, julgamos que o modo como o Governo e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses estão a conduzir o processo é o mais acertado e permitirá 
alcançar o objetivo que desejamos.” 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 
1. - Ratificação do pagamento de emolumentos devidos pela escritura de doação de lote 
      de terreno à CERCICOA: 
 
Conforme informação da Secção de Aprovisionamento e Armazém e proposto pelo Sr. Presidente, 
deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente ratificar o pagamento dos emolumentos 
efetuado ao Instituto de Registo e Notariado, no valor de 390,00 €, devidos pela feitura de escritura 
de doação de um lote de terreno à CERCICOA, na sequência da deliberação tomada pelo 
executivo municipal na sua reunião realizada no dia 30 de Março de 2016. 
 
2. - Ratificação da emissão de licenças especiais de ruído: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara os atos de decisão que tomou relativamente às 
licenças especiais de ruido que concedeu, nos termos do art.º 15º do Regulamento Geral do Ruido, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº.9/2007, de 17 de Janeiro, com as alterações introduzidas, a Jorge de 
Sousa Batista Lourenço, para realização de música ambiente no Páteo da Vila, nos dias 16 e 17 de 
Setembro, das 21,30 às 3 horas, e para realização de bailes, nos dias 23 de Setembro a 21 de 
Outubro, entre as 22 e as 3 horas, em cada dia da realização do evento; a Rúben Duarte dos 
Santos Silva, em representação do Grupo Motard de Castro Verde, para realização de música ao 
vivo, nos dias 17 e 18 de Setembro, das 12 às 3 horas, no âmbito das comemorações do 
aniversário do Grupo Motard; e a Marco Constantino, para realização de música ao vivo, no Café 
Pastelaria 7ª. Arte nos dias 23 de Setembro a 21 de Outubro, entre as 22 e as 2 horas; 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente ratificar os atos de decisão em causa 
relativamente à concessão das referidas licenças especiais de ruído. 
 

DIVISÃO DE OBRAS E GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
1. - Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Vila de Castro Verde: 
 
Na sequência das deliberações tomadas pela Câmara e Assembleia Municipais nas suas reuniões 
realizadas nos dias 2 e 29 de Setembro de 2015, relativas à aprovação do projeto de delimitação 
da ARU (Área de Reabilitação Urbana) na vila de Castro Verde, apresentou o Sr. Presidente ao 
executivo o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana e submete-lo a discussão pública por um período de vinte dias 
úteis, contados cinco dias úteis após a data de publicação de aviso no Diário da República, de 
acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 89º do Decreto-Lei nº.80/2015, de 14 de Maio, por remissão do 
nº. 4 do artigo 17º. do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 
307/2009, de 23 de Outubro, com as últimas alterações pelo Decreto-Lei nº. 136/2014, de 9 de 
Setembro. 
 
2. - Obras particulares/outros: 

• Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Apreciou a Câmara e aprovou, por unanimidade e nominalmente, os projetos das especialidades 
apresentados por João Manuel Francisca Carolina para efeitos de deliberação final sobre o 
processo de obras nº. 11/2016, referente à demolição e reconstrução de edifício destinado a 
habitação na Rua D. Afonso Henriques nº.52, em Castro Verde.~ 
 

• Projeto de arquitetura: 
 
Apreciou a Câmara o projeto de arquitetura apresentado por Hugo Valente da Cruz para ampliação 
de armazém, com construção de garagem e arrumos, na Rua de Almodôvar nº. 94, em Castro 
Verde, a que se refere o processo de obras nº. 24/2016. 
 
A Câmara, em face do parecer proferido sobre o mesmo projeto, pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-lo. 

 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 
1.- Candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO 
      - Aprovação da Versão final do Formulário: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal de Castro Verde, a Associação de Agricultores e a 
Liga para a Proteção da Natureza, enquanto entidades promotoras, desenvolveram uma dinâmica 
de participação comunitária, envolvendo diferentes agentes locais (autarquias, associações, 
estabelecimentos de ensino, agricultores, etc.) mas também agentes regionais e nacionais cuja 
área de ação abrange o território do concelho, culminando todo este processo na candidatura de 
Castro Verde a reserva da Biosfera da UNESCO. 
 
Assim, na sequência da deliberação na reunião ordinária da Câmara Municipal de Castro Verde, de 
22 de Junho 2016, decorrido o período de discussão pública, a apreciação pela Assembleia 
Municipal de Castro Verde e introduzidas as alterações sugeridas pelo Comité Nacional do 
Programa Man & Biosphere, junto remetemos a versão final do formulário de candidatura de Castro 
Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO.” 
 
Apreciado o assunto, onde o Sr. Vereador Paulo Nascimento prestou informação adicional sobre 
todo o processo em curso, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a versão 
final do formulário da candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO.  
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2. - Programa Cultural da Feira de Castro - 2016: 
 
Apreciou a Câmara o Programa Cultural da Feira de Castro, a decorrer nos próximos 15 e 16 de 
Outubro, apresentado pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, tendo deliberado, por unanimidade e 
nominalmente aprová-lo, conforme documento que se anexa à presente ata dando-se, por isso, 
como aqui integralmente transcrito, cuja estimativa orçamental ascende a 13.500 €, referente a 
cachets artísticos, prestação de serviços, refeições e promoção. 
 
3. - Fixação do preço de venda de visionamento 3 D: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento:  
 
“No dia 1 de Outubro 2016, o Cineteatro Municipal de Castro Verde vai retomar a exibição regular 
de cinema, fruto do investimento no Sistema de Projeção2 K DLP, que permitirá a projeção de 
cinema de acordo com os novos formatos, incluindo a apresentação de filmes em 3 D. 
 
Uma vez que no Regulamento Municipal de Taxas e Preços não estava equacionada a exibição de 
filmes em 3D, para a qual é necessário o uso de óculos específicos de visionamento por parte dos 
espetadores. Assim, propõe-se: 
 
Óculos para visionamento de filmes 3D - PVP 0,50 € (IVA incluído) 
 
Os óculos são reutilizáveis, pelo que os espetadores os podem guardar e utilizar noutras sessões. 
 
Em caso de devolução dos óculos não há direito a reembolso de venda.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, estabelecer preço de venda dos óculos para 
visionamento de filmes 3 D. 
 
4. - Atividade Com’ Vida - Fixação de preço de materiais de apoio e promocionais: 
 
Apresentou o Sr. Vereador Paulo Nascimento a seguinte proposta: 
 
“No âmbito do Programa Atividade Com ‘ Vida, procedeu-se à aquisição de 300 T-shirts Técnicas e 
250 toalhas fitness, devidamente personalizadas com o Logótipo do Programa Atividade Com ‘ 
Vida, constituindo estes, material promocional do programa em causa. 
 
Assim, tendo como objetivo uma melhor gestão na distribuição deste tipo de material, e 
equacionando a existência de outros materiais do Programa Atividade Com’ Vida, propõe-se que os 
mesmos sejam vendidos aos participantes nos projetos de acordo com os seguintes preços: 
 

• T-shirts - 3,50 € 
• Toalhas - 4,00 € 
• Toucas - 2,00 € 
• Cantis - 1,00 € 
• Impermeáveis - 1,00 €  

 



7/7 
Reunião da CMCV de 28.9.2016 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, estabelecendo preço de venda do material 
acima referido no âmbito do Programa Atividade Com ’Vida. 
 
5. - Concessão de cartões sociais: 
 
De acordo com a informação nº.747 da Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto e 
respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente o seguinte: 
 

• Conceder carões sociais a: Maria de Fátima Correia Mira, residente em Santa Bárbara de 
Padrões; Maria Bárbara Raposo Canário e Dilar Inácia Canário Faustino, residentes o 
Monte do Beringelinho; Leonor Oufrezinda Silva Rodrigues e Ermelinda Maria Lucrécia 
Guerreiro, residentes em Casével; Maria da Conceição Jesus Faustino, residente no Monte 
do Corvo; e a Luísa das Dores Colaço e Mariana de Jesus Chaiça Sequeira, residentes em 
Castro Verde, todas no escalão A; e a Natércia Maria Benvinda Brito, residente em 
Casével, no escalão B. 

• Renovar os cartões sociais de Marta Isabel Dias Felisberto, residente em Casével, e de 
Ana Maria Carolina Guerreiro, residente no Monte da Sete, ambas no escalão A. 

• Indeferir os pedidos de cartão social de Henriqueta Bravo Rosa Mendes Palma, residente 
em Casével, e de Bárbara Maria Madeira, residente em Casével, em virtude do seu 
rendimento per capita exceder o previsto no respetivo regulamento. 
  

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 17 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. 
 
 
 
 
 


