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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
 
Nº. 26/2016 
 
 
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 do Nascimento e Carlos Alberto Camacho Pereira, na qualidade de 
Vereadores. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 14,45 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Alertou o Sr. Vereador António José de Brito para a necessidade de ser reposta a sinalização 
horizontal no caminho municipal entre Entradas e o Carregueiro. 
 
O Sr. Vereador António João afirmou que não fazia sentido proceder à marcação horizontal sem 
antes proceder à reparação do piso, e adiantou que em tempos houve contatos, nesse sentido, 
com o Município de Aljustrel, não tendo vindo a concretizar-se. 
 
Todavia, informou que já foram estabelecidas outras parcerias nomeadamente para a limpeza de 
bermas e valetas bem como na reparação de alguns buracos pontuais. 
 
O Sr. Presidente tomou a devida nota do reparo feito pelo Sr. Vereador António José de Brito, 
reconhecendo contudo que a mesma estrada carece de ser intervencionada em determinados 
pontos antes da reposição de sinalização horizontal. 
 

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 
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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 

2. - Expediente: 

Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente: 
• Moção de homenagem ao Poder Local, aprovada pela Assembleia Intermunicipal da 

CIMBAL, realizada no dia 13 do corrente mês. 
• Moção de homenagem aos 40 anos do Poder Local Democrático, aprovada pelo Conselho 

Intermunicipal da CIMBAL, em reunião realizada no dia 12 do corrente mês. 
• E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dando conhecimento do 

requerimento, dirigido ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras 
Públicas, para audição sobre a situação dos CTT com as Organizações Representativas 
dos Trabalhadores da empresa e com a ANACOM. 

• “E-mail” do mesmo Grupo Parlamentar dando conhecimento da sua declaração política, em 
Sessão Plenária da Assembleia da República, sobre a degradação do serviço público 
postal e o ataque aos direitos dos trabalhadores dos Correios. 

• “E-mail” da Administração Regional de Saúde Alentejo dando conhecimento das escalas de 
turnos de serviço da farmácia local, para o ano de 2017. 

• Voto de Saudação “40 anos das Primeiras Eleições Autárquicas” e projeto de Lei 
apresentados na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português. 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1.- Proposta da 11ª. alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2016 

 
Apreciou a Câmara a proposta da 11ª. alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano 
em curso (AMR e PPI), tendo o Sr. Presidente prestado informação complementar sobre as 
alterações pretendidas. 
 
Apreciado o assunto, submeteu o Sr. Presidente a votação a proposta da alteração ao Orçamento e 
Opções do Plano, tendo a Câmara deliberado, por maioria, com as abstenções dos Srs. 
Vereadores António José de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira, aprová-la, ficando os 
respetivos documentos anexos à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcritos.  
 
2.- Proposta de atualização dos tarifários de água, saneamento e resíduos para 2017: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando o disposto no Regulamento Municipal de Taxas e Preços em vigor, onde segundo o 
disposto no seu art.º 10º do mesmo, as taxas e os preços são atualizados de acordo com a taxa de 
inflação ou com base em novo estudo económico ou financeiro; 
 
Considerando que neste momento estamos a fazer um novo estudo onde vamos fundamentar 
novos valores a cobrar para a Tabela das Taxas, logo não justificando agora uma alteração às 
mesmas; 
 
Considerando a recomendação da ERSAR de 21 de Setembro de 2016; 
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Assim, face ao exposto, e ao abrigo do disposto no art.º 33º/1-e), do Anexo I à Lei nº. 75/2’013, de 
12 de Setembro, proponho: 
 

• Para as autarquias locais e entidades sem fins lucrativos, que estas beneficiem de uma 
pequena redução do seu tarifário, face às dificuldades que atravessam na sua gestão; 

• O aumento geral dos preços da Tabela em anexo segundo a taxa de inflação prevista para 
o corrente ano, que segundo estimativa da “Economia e Finanças”, se irá situar nos 
0,06%.” 

 
Apreciada a proposta, e submetida a votação, foi a mesma aprovada por maioria com os votos 
contra dos Srs. Vereadores António José de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira que 
justificaram a sua posição com a seguinte declaração de voto, ficando anexa à presente ata a 
proposta ora aprovada. 
 
“Numa altura que, mais do que nunca, a Rede de Abastecimento de Água da vila de Castro Verde 
apresenta uma situação de rotura quase permanente, não aceitamos que a maioria da CDU 
proponha um novo aumento do preço da água. Por isso, VOTAMOS CONTRA e o nosso voto é 
político e de protesto. 
 
A nossa oposição a esta medida é sustentada pela continuada falta de soluções para os 
gravíssimos problemas existentes. É inaceitável que, mesmo com cortes, interrupções, prejuízos e 
situações inconvenientes que prejudicam os consumidores, o executivo da CDU volte a aumentar o 
preço da água. E é bom lembrar que este é o TERCEIRO AUMENTO EM MENOS DE DOIS 
ANOS.  
 
Bem pode a maioria alegar que, com este novo aumento do preço, está a cumprir o Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água. Contudo, recomendamos que o executivo da CDU leia o 
regulamento todo e cumpra também todas as partes, nomeadamente o que define o ponto 1. do 
Artigo 11º sobre os “Deveres da entidade gestora” no que diz respeito ao abastecimento de 
água. Ou seja, segundo o Regulamento, a Câmara Municipal tem de “Fornecer, de forma 
contínua e eficiente e prioritariamente para utilização doméstica, água nas condições constantes 
da legislação em vigor e dos contratos de fornecimento de água (…).” 
 
Ora, como todos sabemos e testemunhamos com muita regularidade, o fornecimento de água em 
Castro Verde não acontece “de forma contínua e eficiente” porque a CDU na Câmara Municipal tem 
sido totalmente incapaz de resolver os problemas graves da rede da vila. 
 
Perante isto, demarcamo-nos e VOTAMOS CONTRA este novo aumento do preço da água. 
António José Brito” 
 
O Sr. Presidente da Câmara, em resposta à Declaração de Voto do Partido Socialista, que decidiu 
aceitar, apesar de entregue fora de prazo e contrariando o disposto no número 2, do artigo 15º, do 
Regimento da Câmara Municipal de Castro Verde, e não deixando de evidenciar a falta de respeito 
institucional dos Vereadores do PS para com a Câmara Municipal, ao publicitarem nas redes 
sociais a sua Declaração de Voto muito antes do cumprimento da legalidade a que estão 
obrigados, informou o seguinte: 
 

1. O aumento do preço da água, saneamento e resíduos agora proposto e aprovado na 
reunião da Câmara Municipal decorre da aplicação estrita do artigo 10º do Regulamento 
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Municipal das Taxas e Preços do Município de Castro Verde, e isso os senhores 
Vereadores do PS não dizem; 

2. Nos termos do referido Regulamento a atualização proposta corresponde à aplicação do 
índice de inflação previsto para o ano de 2016; 
 

3. A referida proposta continha ainda a redução dos preços da água, saneamento e resíduos 
para os consumidores enquadrados na categoria de “Autarquias, Saúde, Escolas e 
Entidades sem fins lucrativos”, mas essa parte da proposta não convém ser referida 
pelos senhores Vereadores do PS; 
 

4. Em 2015, os eleitos do PS de Castro Verde votaram favoravelmente, tanto na Câmara 
Municipal como na Assembleia Municipal, as propostas de alteração dos Regulamentos 
Municipais de “Abastecimento de Água”, do “Serviço de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas” e de “Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana”, do Município de Castro 
Verde. A discussão gerada em torno destes regulamentos, que já não cumpriam na íntegra 
as orientações da ERSAR, nomeadamente em matéria de estrutura tarifária, deixou 
subjacente a necessidade imperiosa de atualização dos preços, no mínimo pelo índice de 
inflação previsto, mas isso os senhores Vereadores do PS não referem; 

 
5. Agora, os eleitos do PS na Câmara Municipal, evidenciando a fraca coerência política que 

os caracteriza, votam CONTRA uma das normas que aprovaram no Regulamento 
Municipal de Taxas e Preços, com um conjunto de argumentos falaciosos que passamos a 
desmontar: 
a) “A rede de abastecimento de água da vila de Castro Verde apresenta uma 

situação de rotura quase permanente”: 
� Reconhecemos que subsistem muitas anomalias que provocam as roturas e 

nalguns casos interrupções do fornecimento, que acarretam sérios incómodos 
para a população afetada e pelos quais pedimos as nossas desculpas, mas 
insurgimo-nos com a afirmação falsa e alarmista de estarmos perante “uma 
situação de rotura quase permanente”. 

O registo das ocorrências verificadas na rede de abastecimento de água de 
Castro Verde, para os anos de 2014, 2015 e 2016, e segundo o Encarregado 
responsável pelo Serviço das Águas, o senhor João Luís Costa Silva, é o 
seguinte: 
 
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

2014 7 1 0 2 3 7 5 3 5 1 3 0 37 
2015 6 0 3 0 1 3 5 6 7 3 7 1 42 
2016 4 4 6 2 5 3 2 3 5 4 10 2 50 

 
b) “voto político e de protesto em função da falta de soluções para os gravíssimos 

problemas existentes na rede de Castro Verde”: 

A política é um pouco mais do que a simples acusação gratuita. E pior ainda, 
quando põe em causa o profissionalismo dos técnicos municipais que 
procuram fazer o melhor pela instituição a que pertencem e pela terra onde 
vivem. Mas como a técnica da mentira usada até à exaustão serve, acima de 
tudo, para confundir a população em geral e para escamotear todo o trabalho 
que tem vindo a ser feito, para melhor esclarecimento sintetizamos o trabalho 
técnico que tem vindo a ser realizado: 
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• Foram elaborados registos pormenorizados da informação pertinente 
(consumos, perdas, roturas, etc.); 

• Estão concluídos os cadastros das redes de abastecimento de água (e 
não só a de Castro Verde, porque o concelho não é só a sua sede de 
concelho) e o Estudo Hidráulico desta rede; 

• Foi efetuada a reparação das ocorrências verificadas (com a melhorias 
dos troços e ramais adjacentes) e intervenções para corrigir as 
anomalias detetadas, nomeadamente a instalação, substituição e 
reparação de contadores; 

• Está em curso o lançamento do procedimento de adjudicação da “Ação 
de Redução de perdas na rede”, primeira fase dos trabalhos de 
remodelação da rede. 

Como se pode comprovar, não estamos parados e o problema sendo grave, não se resolve só com 
a substituição de tubagens, como insinuam. 

Castro Verde, 29 de Dezembro de 2016” 

DIVISÃO DE OBRAS E GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
Obras particulares - Outros: 
 
1. - Legalização de construção de moradia: 
       – Deliberação final sobre o respetivo processo de obras: 
 
Apreciou a Câmara o pedido de revalidação do processo de licenciamento de obras nº. 7/2013, 
apresentado por Maria da Conceição Domingos Marques, tendo em vista a legalização da 
construção de uma habitação na Rua Eça de Queiroz nº.12, em Castro Verde, cujo processo já foi 
objeto de parecer favorável por parte dos nossos serviços em Abril de 2013, tendo contudo ficado 
por concluir até à presente data. 
 
A Câmara, em face ao parecer do Gabinete de Gestão Urbanística que determina não haver 
inconveniente na revalidação do presente processo de obras, deliberou, por unanimidade e 
nominalmente, deferir o solicitado para efeitos de deliberação final sobre o mesmo e consequente 
legalização. 
 
2. - Pedido de parecer prévio sobre a viabilidade de construção de moradia unifamiliar: 
 
Apreciou a Câmara o pedido de parecer prévio apresentado por João Manuel da Luz Arsénio, sobre 
a viabilidade de construir um edifício destinado a moradia unifamiliar, de volumetria de 2 pisos, num 
lote de terreno, devoluto, sito na Rua 1º. de Maio, no interior do perímetro urbano no Monte dos 
Geraldos, em zona consolidada. 
 
A Câmara, em face do parecer proferido pelo Gabinete de Gestão Urbanística, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente, emitir parecer favorável sobre a construção pretendida. 
 

3. - Emissão de certidão para fracionamento fundiário: 
 
Foi presente o pedido formulado por João Nuno Sequeira, advogado, em representação da empresa 
Pinheiro do Marco Agropecuária Ld.ª, solicitando a emissão de certidão que ateste a localização do 
Cemitério de S. Marcos da Ataboeira, implantado no interior de um prédio rústico, pertença da 
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mesma empresa, inscrito na matriz com o nº.17 da Secção G, da freguesia de São Marcos da 
Ataboeira, com a área total de 77,4250 ha, destinando-se a mesma certidão para efeitos de 
cadastro, de forma a separar a área equivalente ao cemitério, respetivo acesso e estacionamentos 
(0,31 ha) do prédio rústico da referida empresa, para formar um artigo autónomo. 
 
Apreciado o pedido, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, certificar a localização 
do Cemitério de São Marcos da Ataboeira no prédio de rústico em causa, e emitir a respetiva 
certidão para os fins solicitados. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1.- IV Grande Prémio de Atletismo do Campo Branco – Campeonato Distrital de Estrada 
      – Caminhada Feliz Ano Novo: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Castro Verde tem desenvolvido um conjunto de iniciativas 
desportivas em parceria com a Associação de Atletismo de Beja, no âmbito das devidas competências 
das autarquias locais no que respeita ao apoio e promoção de atividades desportivas junto das 
populações, e devidamente enquadradas pelo espírito do acordo de cooperação existente entre as 
duas entidades. 
 
No quadro das atividades desportivas programadas, Castro Verde vai receber no próximo dia 8 de 
Janeiro 2017, no coração do seu núcleo urbano, o Campeonato Distrital de Estrada e organizar o IV 
Grande Prémio de Atletismo do Campo Branco e a Caminhada Feliz Ano Novo. 
 
Nos termos da parceria, e de acordo com o regulamento das provas (em anexo), cuja natureza técnica 
é responsabilidade da Associação de Atletismo de Beja, com o objetivo de operacionalizar a 
organização das provas, propõe-se a transferência de 1.575,00 € para a Associação de Atletismo de 
Beja para fazer face às despesas relacionadas com o pagamento dos prémios monetários, assumindo 
esta o pagamento dos mesmos. 
 
Apreciada a proposta, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, concedendo à Associação de Atletismo de Beja o 
apoio financeiro no montante de 1.575,00 €, autorizando o respetivo pagamento. 
 
2. - Concessão de subsídios à Associação de Solidariedade Social Seara de Abril: 
 
Apreciou a Câmara os pedidos de apoios financeiros solicitados pela Associação de Solidariedade 
Social Seara de Abril, para fazer face a despesas com a aquisição de uma viatura para transporte de 
mais 10 idosos, da sua residência até aquela Instituição, da freguesia de Santa Bárbara de Padrões, e 
de manutenção e funcionamento do edifício e dos espaços exteriores envolventes com o objetivo de 
os melhorar e criar novas áreas de lazer para os seus utentes, proporcionando-lhes um maior bem-     
-estar. 
 
A Câmara, segundo propostas apresentadas pelo Sr. Presidente, deliberou, por unanimidade e 
nominalmente, conceder à Associação de Solidariedade Social Seara de Abril apoios financeiros no 
valor de 2.500 e 5.000 € respetivamente para suportar as despesas dos pedidos em causa, 
autorizando os respetivos pagamentos. 
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3. - Concessão de cartões sociais: 
 
Em conformidade com a informação nº. 923, da Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e 
Desporto, e respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
conceder cartões sociais a: Nélia Maria Rosa Lourenço Costa, residente no Monte da Sete; Jesuína 
Maria Pinto Chichorro e Hélder Esperança Rosa Pereira, residentes em Castro Verde; e a Célia 
Cristina Jorge Sequeira Duarte, residente em Santa bárbara de Padrões, todos no escalão A. 
 

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

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 15,45 horas, da 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. 


