
1/5 
Reunião da CMCV de 21.12.2017 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
 
Nº. 29/2017 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: António José Rosa de Brito, na sua qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e Francisco José Caldeira Duarte, David Manuel 
Pego Merritt Marques, António João Fernandes Colaço e Alda Maria de Jesus Cabral Mestre na 
sua qualidade de Vereadores. 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 10,40 horas.  

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Sr. Presidente da Câmara informou que, na sexta-feira, dia 15, havia participado na reunião do 
Conselho Regional do Alentejo, em Évora, onde foi eleita a nova Comissão Permanente que passa 
a ser presidida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Nelson Domingos Brito, 
tendo como Vice-Presidente o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Grândola, Figueira 
Mendes. 
 
Interveio depois o Sr. Vereador David Marques dando conhecimento como decorreu a “Venda de 
Natal” de produtos regionais, mantendo o figurino anterior, mas desta vez realizada no Salão dos 
Bombeiros Voluntários, ao invés da habitual tenda uma vez que esta não respondia em termos de 
climatização do espaço. 
 
Adiantou que a realização deste evento no referido Salão, permitiu uma melhor exposição e venda 
dos produtos, assim como a realização de animação associada. 
 
Referiu que a adesão de pessoas foi boa e que, no geral, em termos dos resultados, foi positiva, à 
exceção de algumas opiniões quanto à localização pelo que é de opinião que há que estudar outra 
solução 
 
Interveio depois o Sr. Vereador Francisco Duarte questionando se a prevista auditoria às contas do 
Município já foi adjudicada, tendo o Sr. Presidente informado que não mas que oportunamente será 
dado conhecimento ao executivo municipal.  
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Apresentaram depois os Srs. Vereadores Francisco Duarte e António João Colaço as seguintes 
petições: 
 
“Assunto: Fibra ótica: 
 
Nos termos legais, vêm os signatários, vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal, requerer 
informação detalhada sobre as diligências promovidas pela Câmara Municipal relativamente à 
exigência de instalação (?)/ comercialização da fibra ótica no concelho de Castro Verde, um dos 
temas fortes da recente campanha eleitoral.” 
 
Sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Duarte informou que enquanto Presidente da 
Câmara havida tido uma reunião com o responsável da empresa que gere a fibra ótica e que em 
termos de conversa o assunto foi bem abordado mas não passou daí. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que também já tinha reunido com o mesmo responsável, que 
a conversa também foi boa e que, segundo o mesmo responsável, em meados do próximo ano 
haverá obra no terreno. 
 
“Assunto: Transporte de alunos do ensino superior para a estação ferroviária da Funcheira: 
 
Nos termos legais, vêm os signatários, vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal, requerer 
informação detalhada sobre a frequência de alunos, por viagem, no transporte de e para a estação 
ferroviária da Funcheira.” 
 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação das atas das reuniões anteriores: 
 

Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia das atas das reuniões 
anteriores, realizadas nos dias 7 e 14 do corrente mês, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. 
Presidente colocou-as à consideração dos restantes membros e, não havendo qualquer proposta 
de alteração, submeteu-as a votação, tendo as mesmas sido aprovadas por unanimidade e 
nominalmente. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. - Ratificação da 9ª. alteração efetuada ao Orçamento e Opções do Plano – 2017. 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a 9ª alteração que autorizou e efetuada ao 
Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, prestando a respetiva informação complementar. 
 
Passada a votação, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 
Francisco Duarte e António João Colaço, ratificar a 9ª alteração efetuada ao Orçamento e Opções 
do Plano, cujos documentos se anexam à presente ata, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos. 
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DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL: 
 
1. - Projetos de arquitetura: 
 
Apreciou a Câmara e, com base nas informações prestadas pelo Gabinete de Gestão Urbanística e 
Ambiental, deliberou o seguinte relativamente aos seguintes projetos de arquitetura: 
 

• Indeferir o de António Fernando da Luz Silvestre Freire para reconstrução e ampliação de 
moradia unifamiliar na Rua Bento de Jesus Caraça nº. 38, em Castro Verde (Proc.º. 
36/2017).  

• Aprovar o de Francisco José Senhorinha Baltazar, para construção de moradia unifamiliar 
na Rua das Papoilas, lote 7, em Castro Verde (Proc.º. nº.38/2017). 

 
2. - Alteração ao loteamento com o alvará nº.4/2000, de Eduardo Figueira da Cruz: 
 
Apreciou a Câmara o pedido de alteração ao loteamento urbano, com o alvará nº.4/2000, sito na 
Cerca da Vinha, em Castro Verde, requerido por Eduardo Figueira da Cruz, tendo em vista a 
divisão do único lote que constante no respetivo alvará, constituindo mais um lote, com a área de 
1.219 m2, para uma área de construção máxima de 300 m2 e de implantação máxima de 220 m2. 
 
A Câmara, em face do parecer proferido pela Divisão de Obras, Gestão Urbanística e Ambiental, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprovar a alteração pretendida no loteamento em 
causa, conforme requerido pelo respetivo titular, Eduardo Figueira da Cruz. 
 
3. - Alteração das áreas da constituição de edifício segundo o regime de propriedade 
       horizontal: 
 
Apreciou a Câmara o pedido de correção às áreas das frações A e B do prédio sito na Rua Gago 
Coutinho nº.10, em Castro Verde, aquando da sua constituição segundo o regime de propriedade 
horizontal, conforme certidão emitida por esta Câmara Municipal em 12 de Julho de 2001, 
requerido pelos atuais proprietários Maria Emília Afonso Chorão Aires, Maria José Ricardo Neto 
Chorão e Pedro Alexandra Neto Chorão. 
 
A Câmara, em face do parecer emitido pela Divisão de Obras, Gestão Urbanística e Ambiental, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, proceder à correção das frações A e B do referido 
prédio, emitindo nova certidão, passando assim as mesmas terem as seguintes áreas: Fração A: 
área coberta 71,25 m2 e descoberta 3,53 m2; e Fração B:área coberta 69,65 m2, e descoberta 
10,57 m2. 

 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 
1. - Cobrança de mensalidade nas aulas de dança de tradição: 
 
Apreciou a Câmara e aprovou, por unanimidade e nominalmente, a seguinte proposta apresentada 
pelo Sr. Vereador David Marques: 
 
“Na sequência do trabalho de formação de público em torno das danças de tradição, e no âmbito 
da parceria com a Associação Pedexumbo, esta autarquia realiza desde 2010 ateliers de dança no 
Fórum Municipal, que acontecem uma vez por semana e destinam-se ao público em geral. 
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Assim, após sede anos de dinamização das aulas de dança, e percebendo-se a aceitação por parte 
da população, propõe-se a continuidade das mesmas, mediante a cobrança de uma mensalidade 
de 12 €, aos frequentadores desta atividade”. 
 
2. - Concessão de subsídios: 
 

• Sociedade Columbófila Asas Verdes: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador David Marques: 
 
“Na sequência da solicitação que se anexa, e atendendo ao papel importante na promoção da 
atividade columbófila no concelho e na mobilização associativa da comunidade e ao plano de 
atividades apresentado para 2017, proponho a atribuição de um apoio de 1.000 €, a realizar em 
2017, à Sociedade Columbófila Asas Verdes.” 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder à Sociedade Columbófila Asas 
Verdes o apoio financeiro no valor de 1.000 €, proposto pelo Sr. Vereador David Marques, 
autorizando o respetivo pagamento. 
 

• À Associação Canil e Gatil “Os Rafeiritos do Alentejo”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Atendendo ao papel importante que a Associação Canil e Gatil “Os Rafeiritos do Alentejo”, com 
sede na Estação de Ourique, neste concelho, desenvolve na recolha e tratamento de animais 
abandonados com as despesas daí decorrentes, nomeadamente veterinárias, proponho a 
atribuição de um subsídio no montante de 1.000 €, à referida Associação para fazer face às 
despesas em causa.” 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder à a Associação Canil e Gatil “Os 
Rafeiritos do Alentejo o apoio financeiro no valor de 1.000 €, proposto pelo Sr. Presidente, 
autorizando o respetivo pagamento. 
 

• À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando a realização da “Venda de Natal” que, entre 15 e 20 de dezembro, decorreu nas 
instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, tendo esta 
entidade prescindido de qualquer contrapartida pela utilização do espaço. 
 
Atendendo que a referida Associação, para fazer face aos custos correntes da sua atividade, 
enfrenta, permanentemente, dificuldades relevantes e, por isso, carece da constante solidariedade 
da população e das entidades públicas. 
 
Porque entendemos que a Câmara Municipal de Castro Verde deve reconhecer constantemente a 
grande importância da missão dos Bombeiros e, consequentemente, estar na primeira linha para 
prestar apoio à Associação, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 500,00 € à 
referida Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Castro Verde. 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder à Sociedade Columbófila Asas 
Verdes o apoio financeiro no valor de 500 €, proposto pelo Sr. Presidente, autorizando o respetivo 
pagamento. 
 
3. - Concessão e renovação de cartões sociais: 
 
Com base na informação nº. 849 e documentação apresentada pelo Gabinete de Educação e Ação 
Social, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente o seguinte: 
 

• Conceder cartões sociais a: Rosa Neves Zagacho Ferreira, residente em Entradas; Helena 
Cristina Batista Despacha, residente em Castro Verde; e Paulo Jorge Olímpio Mestre, 
residente em, Casével, todos no escalão A. 

• Renovar o cartão social de Maria Licínia Ribeiro Bernardes, residente em Castro Verde, 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 11,15 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, do anexo I, à Lei nº. 75/2013, de 18 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


