
 
CÂMARA DE CASTRO VERDE PROMOVE SESSÕES DE 
RECOLHA DE CONTRIBUTOS PARA ORÇAMENTO E 
OPÇÕES DO PLANO 2021  

 
 

A Câmara Municipal de Castro Verde 
promove a partir da próxima terça-feira, 27 
de outubro, um conjunto de cinco sessões 
descentralizadas pelas freguesias do 
concelho, com vista à recolha de 
contributos para a elaboração do 
Orçamento e Opções do Plano Municipais 
para 2021. 
 
As duas primeiras sessões estão agendadas 
para o dia 27 de outubro (terça-feira), em 
Casével (Centro Cultural. 18h00) e Santa 
Bárbara dos Padrões (Centro Cultural. 
21h30), seguindo-se a 29 de outubro 
(quinta-feira), Entradas (Centro Recreativo. 
18h00) e São Marcos da Atabueira (Centro 
Cultural. 21h30).  

 
A última das cinco sessões realiza-se em Castro Verde, a 2 de novembro 
(segunda-feira), no Fórum Municipal, pelas 21h30. 
 
A Câmara Municipal de Castro Verde decidiu não aumentar os preços da 
Água, Saneamento e Resíduos Sólidos em 2021. A proposta foi aprovada por 
maioria, em reunião de Câmara de dia 8 de outubro, com as abstenções dos 
eleitos da CDU. 
 
Apesar do significativo investimento, a Câmara Municipal entende que ainda 
não estão reunidas as condições adequadas de serviço na rede, 
nomeadamente na vila de Castro Verde, pelo que é necessário dar 
continuidade aos trabalhos de melhoramento, de forma a prestar um serviço 
mais competente e eficaz, que vá ao encontro das expetativas dos 
munícipes. 



 
Dos trabalhos de requalificação da rede de águas, além da intervenção 
decisiva na Rua Morais Sarmento, que estará terminada dentro de pouco 
tempo, a autarquia concluiu a requalificação da rede na Rua 4 de Junho e em 
diversos ramais da Av. António Sérgio, e está praticamente concluída a 
empreitada de para a redução de perdas e seccionamento da rede. No total 
estamos a falar de investimento na Rede de Águas de Castro Verde que 
atinge € 201.146,79. 

Refira-se, por outro lado, que a Câmara Municipal também já elaborou os 
projetos para intervir na chamada zona antiga da vila, nomeadamente na Rua 
Dr. António Francisco Colaço e no Largo Vítor Prazeres, e  nas ruas Campo 
de Ourique, da Batalha e da Aclamação, estimando-se que, com este plano, 
a autarquia concretize uma parte revelante da requalificação da rede nas 
zonas mais críticas e, desse modo, o fortalecimento da qualidade do serviço 
prestado à população em toda a vila. 
 
 
Castro Verde, 20.10.2020  


