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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 FEVEREIRO DE 2023. 

N°. 3/2023 

Estiveram presentes para o efeito os eleitos: António José Rosa de Brito, na 
sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, Maria de 
Fátima Fialho Silva, David Manuel Pego Merritt Marques, Corina Isabel 
Gonçalves Colaço e João Miguel Benedito Branco, na sua qualidade de 
Vereadores. 

Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a 
reunião pelas 18.lOhoras. 

verificou-se a presença de público. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente deu início reunião, começando por informar que no dia 17 
de fevereiro, o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Ceia da Silva, estará em 
Castro Verde para uma visita às obras públicas de iniciativa municipal, 
nomeadamente a Zona Empresarial e da Escola Secundária de Castro Verde, e 
ainda para assinalar a abertura formal do Parque de Estacionamento na Rua do 
Santo em Castro Verde, 

Por outro lado, o Sr. Presidente informou, ainda, que a abertura à Comunidade 
da Casa Mortuária de Entradas, será no dia 25 de fevereiro, pelas 11h30, 
estando previsto nesse momento a Assinatura do Protocolo de Transferência 
de Competências para a Gestão da Casa Mortuária de Entradas, entre a 
Câmara Municipal de Castro Verde e a Junta de Freguesia de Entradas, 
podendo o equipamento ser visitado nesse mesmo dia até às 13h00. 
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Finalmente, o Sr. Presidente deu ainda conhecimento que a 
Municipal que se realizará no dia 27 de fevereiro. 

PERIODO DÁ ORDEM DO DIA 

Aprovaçêo da ata da reuni3o anterior 

Assembleia 

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 
a colocou à consideração dos restantes membros, submeteu-a a votação, 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Expediente e Informações: 

Tomou a Câmara conhecimento do e-mail recebido da ÂNMP (Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses, para conhecimento do seu oficio sobre 

a apresentação do projeto Lei n0280/XV- Cria o Banco de Terras e o Fundo de 
Mobilização de Terras. 

DIVISÃO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 

1° - Mapa Centralizador da receita e despesa: 

Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, 
referente ao período dei de janeiro a 31 de janeiro de 2023, o qual apresenta 
os seguintes saldos: 

Oneracões orcamentais: 
Saldo do ano de 2021 - 179 875,62¬ 

Receitas cobradas líquidas. 938 653,01 ¬ 

Soma 1118 528,63 ¬ 

Despesas realizadas 923 439,38 ¬ 

Saldo em 31 .01.2023 195 089,25¬ 

flneracôes de Tesouraria 
Saldo do ano de 2021 348 572,11 ¬ 

Op. Extra - Orçamentais - Entradas 5 914,73 ¬ 

Soma 354486,84¬ 

Op. Extra. Orçamentais - Saídas 442,95 ¬ 
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Saldo em 31.01.2023 043,8¬j 

Disponibilidades 
'4'1*114.tl 

Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos 
respeitantes a fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços 
em 31 de janeiro de 2023:1 213 894,51¬ 

2° - Concessio de Abono para Falhas: 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Proposta: 
"1- Nos termos do n° 1, alínea B do artigo 2° do decreto de Lei n°4/89 de 6 de 
Janeiro, alterado pelo decreto de Lei 276/98 de 11 de Setembro e pela Lei n° 
64-a/2008 de 31 de Dezembro, têm direito a um suplemento remuneratório 
designado " abono para falhas" os trabalhadores que manuseiem ou tenham à 
sua guarda, nas áreas de tesouraria ou cobrança, valores, numerário, títulos ou 
documentos, sendo por eles responsáveis; 

2- O n° 1 da portaria n015409/2009 determina que "têm direito ao suplemento 
designado 'abono para falhas', os trabalhadores titulares da categoria de 
Assistente Técnico da carreira geral de Assistente Técnico que ocupem 
postos de trabalho que, de acordo com a caracterização constante do mapa 
de pessoal, se reportem às áreas de tesouraria ou cobrança que envolvam a 
responsabilidade inerente ao manuseamento ou guarda de valores, numerário, 
títulos ou documentos; 

3- O abono para falhas é reversível diariamente a favor dos trabalhadores a 
que a ele tenham direito e distribufdo na proporção de tempo de serviço 
prestado no exercício das suas funções, sendo o valor diário calculado por 
aplicação da fórmula (Abono para falhas x 12) / (N x 52) em que N é igual ao 
número de dias de trabalho por semana; 

4 Nos termos da portaria n° 1553-C/2008, de 31 de Dezembro, o montante 
pecuniário do "abono para falhas" é de 86,29¬; 

5- Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal reconheça o direito a 
"Abono para falhas" às trabalhadoras: 

- Maria Manuela Felicidade dos Anios, que ocupa o posto de Assistente 
Técnica no Centro de Artes, fundamentado no facto de a trabalhadora em 
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causa manusear e guardar valores (dinheiro vivo) ao efetuar a cobrança das' 
mensalidades das aulas de Pinturas, de Acordeão, de Dança e de Construção 
de Violas Campaniças; ,,57 
- Sandra Isabel Gomes Inácio, que ocupa o posto de Assistente Técnica no 

Gabinete de Educação e de Ação Social, fundamentado no facto de a 
trabalhadora em causa manusear e guardar valores (dinheiro vivo) ao efetuar a 
cobrança do pagamento do ATL de Natal, Páscoa e Verão e dos 
carregamentos dos cartões dos alunos no sistema GIAE para despesas 
escolares; 

- Milene Ivete Pinto Mendonca, que ocupa o posto de Assistente Técnica no 
Museu da Ruralidade, fundamentado no facto de a trabalhadora em causa 
manusear e guardar valores (dinheiro vivo) ao efetuar a cobrança de produtos 
na loja do Museu; 

- Patricia Inês Fernandes Jesuíno, que ocupa o posto de Técnica Superior no 
Museu da Ruralidade, fundamentado no facto de a trabalhadora em causa 
manusear e guardar valores (dinheiro vivo) ao efetuar a cobrança de produtos 
na loja do Museu; 

Nos serviços onde as funcionárias atrás mencionadas se encontram em 
funções, não se movimenta dinheiro/valores diariamente. Nesse sentido, o 
valor do abono para falhas será calculado de forma mensal e apenas nos dias 
em que se registe movimento/manuseamento de dinheiro (comprovado pelo 
registo em folha/sistema próprio). 

Castro Verde, 11 de Novembro de 2022 

O Presidente da Câmara /António José de Brito/" 

Apreciada a referida proposta, foi a mesma submetida a votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade, a concessão do referido abono para falhas nos 
termos da proposta apresentada e autorizar o seu pagamento. 

3° - Minuta do Protocolo de Cedência em Regime de Comodato entre o 
Municipio e a Guarda Nacional Republicana (GNR) para instalaçêo do Posto 
Territorial: 

Foi presente proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara que a 
seguir se transcreve: 

Proposta: 
"Considerando que, a segurança é um direito fundamental, previsto no artigo 
27° da Constituição da República Portuguesa; 
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Considerando que, é competência das forças de segurança, mormente da 
GNR, garantir a ordem, a segurança e tranquilidade da população, \»' 

protegendo as pessoas e bens, bem como prevenir a criminalidade; 

Considerando que, a GNR não dispõe de espaços físicos próprios no concelho 
aptos para acolher a instalação do Posto Territorial de Castro Verde do 
Destacamento Territorial de Almodôvar; 

Considerando que, o Município é dono e legitimo proprietário do edifício sito 
na Rua Campo de Ourique, 76, 7780-148 Castro Verde; 

Considerando o disposto nas alíneas g), o) e r) do n 1, do art°. 33°, do anexo à 
Lei 75/2013 de 12 de setembro, proponho, a aprovação da minuta de contrato 
de comodato a estabelecer entre a Câmara Municipal de Castro Verde e a 
Guarda Nacional Republicana, anexo à presente proposta. 

Castro Verde, aos 07 de fevereiro de 2023 

o Presidente da Câmara Municipal, 
/Ântónio José de Brito/ 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 

Apreciada, a referida proposta e a Minuta que a complementa, foi a mesma 
submetida a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

DIVISÃO DE OBRÁS E GESTÃO URBÁNISTICÁ 

- Obras Particulares Obras Particulares / Outros: 

Apreciou a Câmara Municipal a seguinte relação de projetos /processos de 
Obras Particulares e outros assuntos: 

Deliberou a Câmara aprovar por unanimidade todos os processos em apreço, 
cujos conteúdos em apreço, ficam devidamente anexos a esta ata. 
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20 - Obras e Loteamentos Municipais: L_U \1 

2°.1 - Projeto de Requalificação dos espaços exteriores da Escola Secundária 
de Castro Verde - Aprovação do Projeto de Execução: 

Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a informação prestada 
pela Divisão de Obras e Gestão Urbanística, datada de dia 7 de fevereiro, 
relativamente ao projeto acima referido. 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 

Posto isto e apreciada a informação, deliberou a Câmara, por unanimidade, 
aprovar o Projeto supramencionado, nos termos propostos da informação. 

2.2 - Minuta do Contrato entre o Municipio e a Sociedade Portuguesa para a 
Construção e Exploração Rodoviária, SA (SPER) - Instalação da Conduta de 
Abastecimento de Água à Zona de Atividades Económicas de Castro Verde: 

Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a informação prestada 
pela Divisão de Obras e Gestão Urbanística, datada de dia 7 de fevereiro, 
relativamente ao assunto supra mencionado. 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 

Apreciada, a referida proposta e a Minuta que a complementa, foi a mesma 
submetida a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

DlVlSÂO DE RECURSOS HUMANOS E PLANEAMENTO 

1° - Fundamentação para celebração de contrato de aquisição de serviços 
/2023 (de acordo com o n°2 do artigo 400 da Lei n°24-D/2022, de 30 de 
dezembro (LOE 2023): 

Apreciou a Câmara a fundamentação apresentada pela Subunidade Secção de 
Aprovisionamento, para efeitos de celebração do seguinte contrato de 
aquisição de serviços, através de Ajuste Direto Simplificado para: 

" Aquisição de serviços de assessoria técnica especializada para apoio no 
preenchimento do ficheiro de formação, tarifários a submeter à ERSAR 
para o ano de 2023 com a empresa Ptan2DoConsultores Estratégicos, 
Lda, pelo valor de 2 526,60 ¬ (valor suva) mantendo-se em vigor até á 
conclusão dos serviços. 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, aprovar por maioria com 2 
abstençôes dos Vereadores da CDU, Sra. Maria de Fátima Silva e Sr. João 
Miguel Branco, sobre a fundamentação para a celebração do contrato de 
aquisição dos serviços em causa. 

10.1 - Fundamentação para celebração de contrato de aquisição de serviços 
/2023 (de acordo com o n°2 do artigo 40° da Lei n°24 - D/2022, de 30 de 
dezembro (LOE 2023): 

Apreciou a Câmara a fundamentação apresentada pelo Setor de Planeamento 
e Gestão de Contratos, para efeitos de celebração do seguinte contrato de 
aquisição de serviços através de Ajuste Direto Regime Geral, para: 

" Aquisição de serviços de assessoria técnica à operacionalidade da 
estratégica local de habitação do t.lunicipio de Castro Verde, com a 
empresa SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação, pelo valor de 
19 000,00¬ ¬ (valor s/iva) mantendo-se em vigor pelo prazo de 12 
meses. 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, aprovar por maioria com 2 
abstençôes dos Vereadores da CDI), Sra. Maria de Fátima Silva e Sr. João 
Miguel Branco, sobre a fundamentação para a celebração do contrato de 
aquisição dos serviços em causa. 

2° - Autorização para abertura de procedimento para recrutamento de 
pessoal - Técnico Superior (Engenheiro Geógrafo - SIG): 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Proposta: 
Considerando o Mapa de Pessoal, aprovado pelos órgâos competentes, para 
o corrente ano e a necessidade de afetação de pessoal aos postos de 
trabalho a Prover; 

Considerando a necessidade de implementar o sistema SIG (Sistema de 
Informação Geográfica), de modo a dar resposta aos objetivos de 
desenvolvimento do Município, s necessidades do cidadão e contribuir para 
a Modernização dos Serviços Municipais; 

Considerando que nos termos do n° 1 artigo 4° do Decreto-Lei n° 209/2009, 
de 3 de setembro, o recrutamento de postos de trabalho é precedido de 
aprovação do órgão Executivo, e nos termos da alínea a), n° 2, do artigo 5°, 
compete ao mesmo decidir sobre o montante máximo dos encargos com 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado; 

Reuniâo Ordinária da ccv de 9.02.2023 7/18 



7L 
Considerando que cumprimos o princi'pio do equilíbrio orçamental, cf. O 
disposto no art° 40° da Lei n° 73/2013, de 3 de setembro; 

Considerando que existe Classificação económica criada no Orçamento 
Municipal (Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho, com 
saldo disponível; V art° 31°/1-b da LTFP); 

Ao abrigo do disposto no n° 1 artigo 33° e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n° 35/2014, de 20 de junho, e no uso 
da competência que me é conferida, pelo disposto na alínea a), n° 2, artigo 
35°, do anexo 1 á Lei n° 75/2013, de 12 de setembro e respetivas alterações, 
proponho à Câmara Municipal, tendo em conta que não está constituída a 
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRÂ): 

1. Autorizar a abertura do procedimento concursal comum (quadro 1) para 
constituição de relação jurídica de emprego público, através da celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos do disposto no artigo 30° da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n°35/2014, de 20 de junho. 

2. Que o procedimento concursal seja aberto nos termos do n° 4 do art° 300 
da LTFP, isto é contemple a possibilidade de serem admitidos em simultâneo 
candidatos com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de 
emprego público, mediante procedimento concursal a que possam concorrer 
os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. 

Quadro 1 

N'de 
postos de 
trabalho 

. . 

Ca rreura/categon 

a 

Descrição de atividades inerentes ao posto de 

trabalho . . - D,vus3o/Secçao/Sector 

Funções consultivas, de estudo, planeamento. 
programação, avaliação e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica ou 
cientifiça, que fundamentam e preparam a Divisão de Obras e 

Técnico Superior decisão, Proceder à análise espacial em Gestão Urbanística 
(Engenheiro Sistemas vetoriais e "RasteC; Assegurar a 

Geógrafo - 510)) publicação de informação geográfica na "WES; Sector de Sistemas de 
Transformar coordenadas e georeferenciar Informação Geográfica e 
plantas, imagens ou outro tipo de informação Projetos 
digital; Executar o modelo dig,tal do terreno; 
importar/exportar informação georreferenciada 
entre diversos sistemas informáticos, 

__________ _________________ implementar o sistema SIG. _______________________ 

Local de trabalho - Município de Castro Verde 
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Posição rernuneratória: O posicionamento do trabalhador recrutado é objeto 57. 
de negociação, após o termo do procedimento concursal, nos termos do art° 

38° da LTFP, sendo a posição remuneratória de referência: 

- 2a posição remunerat6ria da categoria de Técnico Superior, nível 16, da 

Tabela Remuneratória Única, correspondente atualmente a 1.320,15¬. 

Castro Verde, 06 de fevereiro de 2023 

O Presidente, 

António José Brita" 

Apreciada a referida proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido 
aprovada por unanimidade, a abertura do referido procedimento. 

30 
- Autorização de abertura de procedimento por concurso público - 

Empreitada de Requalificação dos espaços exteriores da Escola Secundária 
de Castro Verde: (SPGC/CP/05/2023) 

Foi presente a esta Câmara a fundamentação apresentada pelo Setor de 
Planeamento e Gestão de Contrato, propondo a adoção de um procedimento 
por Concurso Público, constituída nos termos da ai) b do n°1 do artol9 do 
CCP, pelo preço base de 460 000,00 ¬. 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 

Apreciado o assunto, deliberou esta Câmara, aprovar por unanimidade a 
autorização para a abertura do referido procedimento. 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURÁ 

lo - Atribuição de Cartões Sociais: 

De acordo com a informação no.77 datada de 9.02.2023 e respetiva 
documentação apresentada pela Subunidade de Ação Social e Saúde, 
deliberou a Câmara, aprová-la por unanimidade, concedendo no escalão Á (1 
cartões), no escalão B (1 cartão). 

2° - Definição do Preço de Venda de Catálogo: 
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Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador David 
Marques: 

Proposta: 
Definição de preço de venda de catálogos da exposição '17 Retratos" 

"A Câmara Municipal de Castro Verde, enquanto entidade promotora do 
Museu da Ruralidade, projeto de dinamização do património cultural do 
concelho e da região, pretende valorizar o papel transformador da memória 
comunitária, através da criação, desenvolvimento e dinamização de 
atividades e conteúdos. 
Neste sentido têm sido produzidos conteúdos expositivos, que assumem a 
forma de exposições temporárias e itinerantes, com suportes abrangentes e 
complementares. Desta dinâmica é exemplo o projeto "17 Retratos", que 
incorpora uma exposição, um documentário e um livro (a editar). 
No quadro da exposição, que tem percorrido diversos espaços e territórios, 
foi concebido um catálogo, com um formato A4 com 28 páginas. 
Tendo em conta o custo associado, proponho que se defina o valor de 5,00 ¬ 
para a venda deste catálogo no quadro do projeto de itinerância da 
exposição. 
Castro Verde, 01 de fevereiro 2023 

O Vereador, 

/David Manuel Pego Merritt Marques 7" 

Apreciada a proposta, deliberou esta Câmara, aprovar por unanimidade o 
preço de venda, nos termos da proposta apresentada. 

30 
- Reconhecimento do Interesse para as Populações do projeto "Moinho da 

Altura de Beja - Requalificaç3o do Moinho": 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador David 
Marques: 

Proposta: 
"Considerando o regime jurídico das autarquias locais, nomeadamente no que 
se refere s competências e atribuições de Promoção do Desenvolvimento 
conforme descrito no art.°23 do Anexo 1 da Lei n° 75 de 12 de setembro de 
2013 e legislação revogada quanto s atribuições - Lei 159 de 14 de setembro 
de 1999; 

Considerando o disposto na alínea i) do artigo 46° da Portaria n.° 152/2016, de 
25 de maio, alterada pela Portaria n.° 187/2021 de 7 de setembro; 
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Considerando que a Câmara Municipal é comodatária do edifício do Moinht 
da Altura de Beja, e que ao abrigo do Aviso de abertura de candidaturas 
Medida 10.2.1.6 RENOVAÇÃO DE ALDEIAS, vai submeter uma proposta de 
projeto que prevê a realização de Obras de recuperação e adaptação do 
edifício; 

Proponho que a Câmara Municipal reconheça o interesse para as populações 
ou para a economia local, do projeto que consta do Plano de Intervenção em 
anexo, para posterior deliberação em sede de Assembleia Municipal. 

Castro Verde, 2023.01.31 

O Vereador/David Merritt Marques" 

Ficando anexo presente ata o documento ora aprovado, dando-se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 

Apreciada a referida proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido 
aprovada por unanimidade, sendo remetida para apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

4° - Atribuição de Àpoios Financeiros: 

> Associação Marcha Popular São Marcos da Ataboeira 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Proposta: 
"Considerando que, a denominada "Associação Marcha Popular São Marcos 
da Atabueira, AMSA" não beneficia de qualquer protocolo de apoio com a 
Câmara Municipal; 

Considerando que, este grupo procura realizar atividades recreativas e de 
animação junto do público da freguesia e, sempre que convidado, fora do 
espaço geográfico da freguesia de 5. Marcos da Ataboeira; 

Considerando os fracos recursos que a associação detém: 

Considerando que, o grupo das marchas populares de 5. Marcos da Ataboeira 
tem já agendadas algumas atividades, e que se torna necessário, nesse 
particular, desenvolver um conjunto de iniciativas que concorrem para a 
concretização do seu objeto social; 

Proponho, deste modo, ao abrigo das alíneas o) e u) do n° 1, do art.° 33 do 
anexo Lei 75/2013 de 12 de setembro, um apoio de 1 250,00 ¬ (mil duzento 
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e cinquenta euros) Associação Marcha Popular São Marcos da Atabueira, ( 
AMSA. 

O Presidente da Câmara /António José Brito/ 

Castro Verde, 01 de fevereiro de 20231 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
atribuir referida Associação o apoio financeiro proposto, autorizando o 
respetivo pagamento. 

> Prémio Municipal - Castro Empreende Mais 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Proposta: 
"Considerando que, com o objetivo de estimular e identificar novas iniciativas 
empresariais que possam distinguir-se pela sua criatividade e capacidade 
empreendedora; 

Considerando que, é entendimento do atual executivo municipal que a ação 
dos jovens empreendedores do concelho, no aproveitamento e 
potenciamento dos nossos recursos endógenos, poderá constituir-se como 
um fator indissociável ao desenvolvimento e diversificação do tecido 
econ6mico deste território; 

Considerando que a definição do desenvolvimento económico enquanto 
objetivo estratégico do Município para o atual mandato, passa pela execução 
de projetos e iniciativas que visem, por um lado, a criação de condiçôes para 
o aparecimento de novas ideïas e, por outro, a valorização da atividade 
empresarial e o mérito de quem arrisca no mundo dos negócios; 

Considerando que, em janeiro de 2022 foi criado o PRÉMIO MUNICIPAL - 
CASTRO EMPREENDE MAIS, sendo a SOMINCOR o principal parceiro desta 
iniciativa, e que a mesma compreende a atribuição de um valor monetário a 
atribuir pela SOMINCOR, e, um outro prémio a atribuir pelo Município; 

Considerando que, na reunião de 12 de janeiro de 2023 procedeu o Município 
de Castro Verde aceitação de um donativo no valor de ¬2.000,00 em 
numerário, proveniente da SOMINCOR, e que o resultado do PRÉMIO 
MUNICIPAL - CASTRO EMPREENDE MAIS ditou a atribuição dos prémios a: 

Tiago Galhano - 3 000,00 ¬ - Prémio patrocinado pelo Município - Ideia 
empreendedora; 

Carla Pereira - 2 000,00 ¬ - Prémio patrocinado pela Somincor - Novo projeto 
empresarial; 
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Assim, proponho que, a Câmara Municipal, nos termos da alínea ff) do n.° 1 do 
artigo 33.° do Anexo 1 à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, autorize o 
pagamento dos referidos prémios. 

O Presidente da Câmara/António José de Brito/ 

Castro Verde, 01 de fevereiro de 2023" 

Interveio a Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva para relembrar que, aquando 
da aprovação das normas de atribuição do Prémio Municipal - Castro 
Empreende Mais, mostrou algumas reservas quanto ao prémio para a "Ideia 
Empreendedora", cujos fundamentos considerou vagos e os critérios de 
atribuição pouco objetivos. 

Concluiu, referindo que após a primeira edição mantém as reservas iniciais, 
pois que, não colocando em causa o mérito do jovem empresário nem a sua 
capacidade empreendedora, não reconhece na atividade empresarial 
premiada o cariz inovador e criativo, nem o potencial de competitividade que 
está subjacente à atribuição do prémio. 

Atendendo a estes aspetos, considerou não existir de facto qualquer inovação 
ou mais-valia empresarial para o concelho, tanto mais que existe outra 
empresa na mesma kea de negócio, em atividade há bastante tempo. 

Acrescentou que provavelmente fará sentido fazer um aditamento às normas 
de atribuição do prémio, de modo a permitir ao júri decidir pela não 
atribuição, nas edições em que tal se justifique. 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
atribuir à referida Associação o apoio financeiro proposto, autorizando o 
respetivo pagamento. 

> Grupo Desportivo e Cultural cia Sete 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Proposta: 
"Considerando existir um apoio anual ao Grupo Desportivo e Cultural da Sete 
(GDCS), tendo em conta a sua atividade anual e o conjunto de modalidades e 
ou escalões existente; 

Considerando que, o GDCS apresentou o seu Plano de Atividades (PÁ) para 
2023, com um relevante acréscimo de iniciativas; 
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Considerando que, o GDCS é um dos grandes impulsores de eventos de 
caracter desportivo, de lazer e cultura, no concelho, e, em concreto, na 
freguesia de Santa Bárbara de Padrões; 

Considerando que aquela associação vem desempenhando um papel 
importante na promoção desportiva e na divulgação da freguesia e do 
concelho, bem como o impacto que a sua atividade diária tem na vida da 
comunidade; 

Considerando que, o GDCS passou a apresentar 4 seções, a saber, futebol, 
ciclismo, ciclomotores antigos e cante alentejano, num total de 85 
atletas/membros; 

Considerando que, o PÁ da associação prevê a realização e participação do 
clube em mais de 4 dezenas de iniciativas; 

Nestes termos, e considerando ainda o relevante acréscimo de ações e 
atividade do GDC da Sete; 

Considerando, no mesmo enquadramento, a diferença notória no valor de 
apoios com outros clubes do concelho a competir nos mesmos escalões de 
futebol amador; 

Proponho ao abrigo da alínea u), do n° 1, do art° 33° do anexo à Lei 75/2013 
de 12 de setembro, a atribuição de um apoio ocasional de ¬ 3.000 para a 
temporada 2022/23, no valor de 3 000,00 ¬ (três mil euros) ao Grupo 
Desportivo e Cultural da Sete. 

O Presidente da Câmara /António José Brito/ 
Castro Verde, 06 de fevereiro de 2023" 

Sobre a atribuição deste apoio, interveio a Sra. Vereadora Maria de Fátima 
Silva, referindo que, se o mesmo é realizado, de modo a equilibrar os valores 
atribuídos todas as associações com as mesmas atividades, não lhe parece 
bem. Mas referiu que os clubes deveriam ser alertados para que procedessem 
à entrega dos seus planos de atividades com a devida antecedência, de 
modo que a Câmara pudesse salvaguardar a execução do Orçamento. 

Á Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva questionou ainda, sobre o subsidio 
atribuído à mesma entidade na reunião anterior, se o valor aprovado agora 
será em tranches. 

O Sr. Presidente informou que o apoio será pago numa só vez. 

Apreciado o assunto1 deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
atribuir à referida Associação o apoio financeiro proposto, autorizando o 
respetivo pagamento. 
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> Clube Ornitológico de Castro Verde 9. 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Proposta: 
"Considerando que, Clube Ornitológico de Castro Verde assinala no próximo 
dia 19 de março o seu 100 aniversário; 

Considerando que, pretende aquela associação assinalar a data com a 
realização de várias iniciativas, desde logo, um Colóquio sobre Ornitologia e 
um almoço convívio de homenagem a associados e simpatizantes da causa 
ornitológica; 

Considerando que as iniciativas do clube se enquadram no objetivo de 
preservação e divulgação da fauna ornitológica onde, em particular no 
concelho de Castro Verde, muito existe para mostrar e apreciar; 

Considerando que, não existe um apoio regular à atividade desta associação; 

Proponho, ao abrigo da alínea u), do n° 1 do art° 33° do anexo à Lei 75/2013 
de 12 de setembro, a atribuição de um apoio de 1 250,00 ¬ (mil duzentos e 
cinquenta euros), ao Clube Ornitológico de Castro Verde, para fazer face às 
despesas inerentes à realização destas iniciativas. 

O Presidente da Câmara /António José Brito/ 
Castro Verde, 07 de fevereiro de 2023" 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente, 
atribuir à referida Associação o apoio financeiro proposto, autorizando o 
respetivo pagamento. 

5° - Normas de Participaç5o do "Festival Sabores do Borrego 2023": 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador David 
Marques: 

Proposta: 
"O Festival Sabores do Borrego 2023 pretende afirmar-se como um dos 
grandes momentos do ano, ao valorizar e afirmar a agricultura e a pecuária do 
concelho e promover um dos produtos mais emblemáticos da região do 
Campo. 
Aposta num programa que reforça a identidade local através da dinamização 
de um conjunto de iniciativas variadas relacionadas com a atividade do setor 
pecuário, gastronomia, música popular e concertos. 

Reunião ordnária da CMV de 9.02.2023 



As normas de funcionamento e instalação de empresas e coletividades, 
enquanto expositores, e na exploração de bares e tasquinhas do evento, '57 
preveem estipular as condições de participação e inscrição para a ocupação 
dos diferentes espaços previstos. 

Neste sentido proponho a aprovação das normas de participação da edição 
de 2023 do Festival Sabores do Borrego, nos termos do documento em 
anexo. 
Castro Verde, 06 de fevereiro de 2023 
O Vereador, / David Manuel Pego Merritt Marques 1" 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 

Apreciada a proposta e Normas que a complementam, deliberou a Câmara, 
aprovar por maioria com 2 abstenções dos Vereadores da CDU, Sra. Maria de 
Fátima Silva e Sr. João Miguel Branco. 

6° - Concurso de Poemas e Cartas de Amor - Dia dos Namorados: 

Apreciou a Câmara e aprovou por maioria com 2 abstenções do Vereadores 
da CDU, Sra. Maria de Fátima Silva e o Sr. João Miguel Branco, as normas do 
concurso de poemas e cartas de amor sobre o Dia dos Namorados, a decorrer 
até ao dia 13 de Fevereiro corrente, e que tem como objetivo incentivar a 
expressão através da criação de um poema ou carta de amor, referentes ao 
tema, cujo documento se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrito. 

70 
- Proposta - Peddy Paper dos Entrouxos: 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador David 
Marques: 

Proposta: 
"Considerando as atribuições do Município no domínio da Cultura, as 
iniciativas de animação comunitária enquadram-se como uma forma da 
autarquia promover a participação cívica e cultural com impacto no 
desenvolvimento concelhio, conforme descrito no art.°23 do Anexo 1 da Lei n° 
75 de 12 de setembro de 2013 e legislação revogada quanto às atribuições - 
Lei 159 de 14 de setembro de 1999. 

O Peddy Paper dos Entrouxos assume um papel singular no conjunto de 
iniciativas que celebram o Carnaval em Castro Verde, promovendo a 

Reuniào Ordinária da cNlcv de 9 02.2023 16/18 



'7fi 
dinamização comunitária, cultural e lúdica. Após um período de interregno 
provocado pela pandemia propõe-se a reativação desta iniciativa, que terá 
lugar no dia 20 de fevereiro de 2023, nas ruas da Vila de Castro Verde, nos 
seguintes termos: 

1. O Peddy Paper dos Entrouxos decorre nas ruas de Castro Verde, no dia 
20 de Fevereiro, segunda feira, com concentração às 20h30, na Praça da 
República. 
2. Podem participar 35 equipas, de 3 ou 4 elementos, constituídas por 
pessoas com idade igual ou superior a 16 anos. A aceitação das equipas 
processa-se por ordem de inscrição, estando a confirmação da mesma sujeita 
ao envio de e-mail por parte da organização; 
3. Todos os participantes têm que estar mascarados ou entrouxados. 
4. No início do Peddy Paper todos os participantes têm que apresentar 
documento de identificação, com a finalidade de se identificarem à 
organização, bem como fazer-se acompanhar do respetivo documento até ao 
final da prova. 
5. As listas de saída serão fixadas com 30 minutos de antecedência em 
local a definir na Praça da República. 
6. A prova só pode ser feita a pé ou em viaturas oficiais da organização. 
Quem usar outro meio de transporte será desclassificado. 
7. As inscrições podem ser feitas até ao dia 16 de Fevereiro, às 00h00. 
8. Os resultados serão divulgados posteriormente. 
10. Os prémios líquidos a atribuir são os seguintes: 1° Classificado - 100¬; 2° 
Classificado - 75¬; 3° Classificado - 50 ¬. 
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo júri (definido no quadro dos 
Serviços Socioculturais) de cujas decisões não haverá recurso. 

Castro Verde, 06 de fevereiro de 2023 
O Vereador, 
/David Manuel Pego Merritt Marques 1" 

Apreciada a proposta, deliberou a 
abstenções dos Vereadores da CDU, 
Miguel Branco. 

Câmara, aprovar por maioria com 2 
Sra. Maria de Fátima Silva e Sr. João 

8° - Proposta - Jogos Concelhios 2023: 

Apreciou a Câmara e deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 
proposta para a realização da 21' Edição dos "Jogos Concelhios 2023", a 
realizar durante 4 meses, tendo o seu inicio em março, apresentada pelo Sr. 
Vereador David Marques, conforme anexo à presente ata, dando-se, por isso, 
como aqui integralmente transcrito. 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Plano de Coordenaçâo "Festival Entrudanças 2023": 

Apreciou a Câmara e deliberou aprovar por unanimidade o Plano de 
Coordenação para a realização do " Festival Entrudanças 2023", elaborado 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, cujo documento se anexa à presente 
ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 

PERIODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificou intervenção por parte do público presente. 

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 19.04h0ras, da 
qual se lavrou a presente ata e, submetida a votação, foi aprovada e assinada 
por todos os membros presentes assim como pela Coordenadora Técnica da 
Secção Administrativa, Isilda Maria Varela Domingos, nos termos do n° 2 do 
artigo 57°, do anexo i, à Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro. 

; Lço 
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IGNR GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
l 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DE IMÓVEL MUNICIPAL ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE E A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA PARA 

INSTALACÃO DO POSTO TERRITORIAL DE CASTRO VERDE 

Considerando que a segurança é um direito fundamental, previsto no artigo 27 da Constituição 

da República Portuguesa, é competência das forças de segurança, mormente da GNR, garantir 

a ordem, a segurança e tranquilidade da população, protegendo as pessoas e bens, bem como 

prevenir a criminalidade. 

Desta forma, o Município de Castro Verde, celebra o presente Protocolo de Comodato que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Entre: 

OUTORGANTES: Primeiro: Município de Castro Verde, pessoa coletiva de direito público 

número 501 135 960, com sede na Praça do Município, 7780-217 Castro Verde, aqui 

representado, ao abrigo da alínea f) do n.9 2 do artigo 35.2 do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Anexo 1 da Lei n°75/2013, de 12 de setembro, pelo Presidente da Câmara 

Municipal, António José Rosa de Brito e adiante designado por Segundo Outorgante. 

Segundo: Guarda Nacional Republicana, pessoa coletiva de direito público número 

600 008 878, com sede no Largo do Carmo,1200-092 Lisboa, aqui representado, pelo Sr. Coronel 

de Cavalaria, Frederico Galvão da Silva, portador do Bilhete de Identidade Militar N. 1940729, 

emitido pela Guarda Nacional Republicana, Comandante Territorial de Beja da Guarda Nacional 

Republicana, entidade titular do número de Identificação Fiscal de Pessoa Coletiva N. 

600008878, adiante designado por Segundo Outorgante. 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O Primeiro outorgante é dono e legitimo proprietário do edifício sito na Rua Campo de Ourique, 

76, 7780-148 Castro Verde, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n2 27, descrito a 

Conservatória do Registo Predial de Castro Verde com o n2 

Cláusula Segunda 
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CAS1 

Utilização 

Pelo presente protocolo de Comodato, o primeiro outorgante cede ao segundo outorgante o 

espaço acima identificado para instalação do Posto Territorial de Castro Verde do Destacamento 

Territorial de Almodôvar. 

Cláusula Terceira 

Ocupação 

O prazo do contrato é de 10 (dez) anos, com início em 01 de março de 2023, sendo 

sucessivamente renovável por períodos de 10 (anos) anos, salvo se qualquer uma das partes o 

denunciar, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, antes do termo inicial ou 

de qualquer uma das renovações. 

o 
Cláusula Quarta 

Obras 

Ficam a cargo do Segundo Outorgante, as obras de adaptação e melhoria do espaço. 

São encargos do Segundo Outorgante, as despesas inerentes à manutenção do móvel, 

decorrentes da sua normal utilização. 

Cláusula Quinta 

Despesas Correntes 

Ficam a cargo do segundo outorgante os encargos e despesas correntes inerentes ao 

fornecimento de bens ou serviços relativos ao imóvel cedido, tais como água, eletricidade, gás, 

comunicações, limpeza e outros custos de funcionamento. 

Cláusula Sexta 

Direitos das Partes 

1. Constituem direitos do Primeiro Outorgante: 

a) Monitorizar e acompanhar a execução do presente protocolo de Comodato; 

b) Solicitar ao Segundo Outorgante as informações e documentação que considerar necessárias 

à prossecução dos objetivos previstos no clausulado. 

Cláusula Sétima 

Obrigações das partes 

1. Constituem obrigações do Primeiro Outorgante: 
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a) Fiscalizar a execução do presente Protocolo de Comodato, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, 

b) Assegurar a execução integral dos termos do presente Protocolo de Comodato. 

2. Constituem obrigações do Segundo Outorgante: 

a) Prestar, ao primeiro Outorgante ou a quem este delegar, no prazo que para tal lhe for 

concedido, todas as informações e documentação que lhe for solicitada; 

b) Assegurar o bom uso do espaço e das instalações em boas condições de utilização; 

c} Vigilância, conservação e manutenção do espaço; 

d) Utilizar o imóvel exclusivamente para os efeitos previstos na Cláusula segunda. 

Cláusula Oitava 

ci Fiscalização 

O primeiro outorgante tem o direito de monitorizar e acompanhar o projeto a desenvolver pelo 

segundo outorgante, sempre que se torne necessário para averiguar a efetiva utilização dada à 

cedência do espaço ao segundo outorgante. 

Cláusula Nona 

Revogação 

O presente Protocolo de Comodato poderá, a todo o tempo, ser revogado por acordo das 

partes. 

Cláusula Décima 

Omissão 

Em tudo o que estiver omisso no presente Protocolo de Comodato, aplicar-se-á a legislação em 

vigor sobre a matéria. 

Cláusula Décima Primeira 

Disposições finais 

Todas as comunicações e notificações entre as partes relativas à execução do presente Protocolo 

de Comodato, ou em conexão com ele, para serem válidas, terão de ser efetuadas por escrito, 

para as respetivas moradas indicadas no presente Protocolo de Comodato. 



/ 

O Primeiro Outorgante 

O Segundo Outorgante___________________________________________________ 

o 

Feito em duplicado, Castro Verde, xx de fevereiro de 2023 

Aprovação do Protocolo de Comodato entre o Município de Castro Verde e Guarda Nacional 

Republicana. 

Aprovado em Reunião de Câmara de J/ 2023, conforme ata n.2 

Cujo extrato ou certidão se anexa 



autoridade CADERNETA PREDIAL URBANA 
tributária e aduaneira 

SERÇoDEFINANÇAs02%.CTRoVERD 

DO PRÉDIO 

DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 06 - CASTRO VERDE FREGUESIA: 06- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
CASTRO VERDE E CASÉVEL 

ARTIGO MATRICIAL: 27 NIP: 

ORIGEM NOS ARTIGOS 

DISTRITO: 02- BEJA CONCELHO: 06- CASTRO VERDE FREGUESIA: 02- CASTRO VERDE (EXTINTA) 
Tipo: URBANO 

Artigo: 308 

DO PRÉDIO 

AviRua/Praça: RUA DE CAMPO DE OURIQUE Lugar: Castro verde Código Postal: 7780-148 CASTRO 

O 
VERDE 

Norte: RUA DO BARRANCO DE SÃO CAETANO Sul: RUA DE ALMODÕVAR Nascente: RUA DE CAMPO DE 
OUR QUE Poente: RUA DO BARRANCO DE sÃo CAETANO 

DO PRÉDIO 

Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. Independente 
Descrição: Composto de nove compartimentos, duas dependencias e quintal. 
Afectação: Serviços 14° de pisos: 1 Tipologia/Divisões: 9 

Área total do terreno: 950,0000 m2 Área de implantação do edificio: 550,0000 m2 Área bruta de construção: 
550,0000 m2 Área bruta dependente: 75,0000 m Área bruta privativa: 475,0000 m2 

DADOS DE AVALIAÇÃO 

Ano de inscrição na matriz: 1937 Valor patrimonial actual (CIMI): ¬99.290,00 Determinado no ano: 2014 
Tipo de coeficiente de localização: Serviços Coordenada X: 204.082,00Coordenada Y: 81.135,00 
lvi' vo l A li Cc s Cl lxi Cq Xi Cv 

99.290.00 = 803.00 x 467.7500 x 1.10 x 0.80 ii 1.000 x 0,40 

vi = valor pavt,onlal bibulido, Vo - valor base dos prédios edfficadot A = área bruta de ConstruÇão mate a área excedente á área de iniplarslaçao. Ca - coefidente de 
efeciaçao, ci coeliclente de localizaçao, Cq = coer,cience de qualidade e conloruo, Cv - coer,denle de vetustez. eendo A = (Ao " Ao) a Cal + Ao t Ad, em que Ao 
representa a área bruta privativa, Ao represenla as áreas brutas dependentes, Ao representa a área do terreno livre até ao Umile de duas vezes a área de implantaÇão, Ad 
representa e área & terreno livre que excede o limite de duas vezes a Arca de implantaÇão, (As " Ab) x Caj 100 x 1,0 + 0,90 x (Aa " Ab - 100.0000). 
Tratando-s, de terrenos pan consiruçeo, A asas bruta de conab,jção integrada de Ao. 
valor arredondado, nos temos do n'2 do Ari' 3V do CIMI. 

Mod 1 do IMI n°: 3400035 Entregue em : 2012/06/07 Ficha de avaliação n°: 5058492 Avaliada em: 
2012/06/19 

Identificação fiscal: 501135960 Nome: MUNICIPIO DE CASTRO VERDE 

Morada: PC MUNICIPIO, CASTRO VERDE, 7780-217 CASTRO VERDE 

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: OUTRO Entidade: 

020606' uNIÃo DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL . U -27 Página Ide 2 



AT 
autoridade 

1 
CADERNETA PREDIAL URBANA 

tributaria e aduaneira 

Identificação fiscal: 501135960 

Motivo: ESTADO, REG. AUTON, AUTARQ, SERV, ESTAB E ORG RESPECT Inicio: 2008 Valor isento: 

via internet em 2015.1145 

O Chefe de Finanças 

(1) (Maria de Fátima Fiaiho Silva) 
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Conservatória do Registo Predial de Castro Verde 
Praça do Município 6-B 
7780-217 Castro Verde 

instUuto dos 

jJ1!J'j registos 
e do notariado 

CHAVES DE ACESSO À(S) CERTIDÃO(ÕES) PERMANENTE(S) 

Freguesta!Concelho Prédio Fração 4 
Fração 

Temporal J Chave Validade 

Castro Verde/Castro Verde 1037 1 PP-1183-61287-020602-001087 2016-05-05 

Para consulta e download das Certidoes Permanentes utilize o endereço httpí/www predialonline.pt. 

o 

Feletone: 286322411 Fax: 286327360 NIPC: 600007383 Email: crcpncom.castro-verdedgrnmjpt 



Conservatória do Registo Predial de 
Castro Verde 

Freguesia Castro Verde 

1087/19901029 

r@gisto pr@dtal 
onlin@ 

Certidão Permanente 
Código de acesso: PP- 1183-61287 020602-001087 

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES 

URBANO 

SITUADO EM: Castro Verde 
Rua Campo de Ourique, n.2 76 

TOTAL: 950 M2 
COBERTA: 475 M2 

ÁREA DESCOBERTA: 475 M2 

MATRIZ n2: 308 NATUREZA: Urbana 

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES: 

Edifício de rés do chão com várias divisões, duas dependencias e quintal 

(Reprodução por extractação da descrição) 

O(A) Conservador(a) 
José Francisco Colaço Guerreiro 

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES 

AP. 2 de 1990/10/29 - Aquisição 
ABRANGE 3 PRÉDIOS 

CAU4 : Usucapião 

c..ETO(S) ATIVO(S): 

** MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

(Reprodução da inscrição G-1) 

O(A) Conservador(a) 
José Francisco Colaço Guerreiro 

Não existem registos peridentes. 
REGISTOS PENDENTES 

Certidão permanente disponibi].izada em 05-11-2015 e válida até 05-05-2016 

C.R.P. Castro Verde Informação em Vigor Página - 1 - 

www.predialonline.mj.pt 2015/11/05 16:26:16 UTC www.casapronta.mj.pt 



NORMAS 
CONCURSO DE POEMAS E CARTAS DE AMOR 

1. Objeto 

a) O Concurso de Poemas e Cartas de Amor do Dia dos Namorados tem como 
objetivo incentivar os jovens a expressarem-se através da oralidade e da escrita 
referentes ao tema; 

b) A participação neste concurso implica a aceitação integral das condições 
constantes nestas normas. 

2. Prazo de entrega de trabalhos 

Os trabalhos deverão ser entregues até às 24 horas, do dia 13 de fevereiro de 2023, 
para o email bibl oteca.munFcøakacm-castroverde.pt ou na receção da Biblioteca, 
das 10h00 às 19h00. 

3. Condições de Participaç5o 

a) O presente concurso é aberto a todas as pessoas residentes no concelho de 
Castro Verde; 

b) Encontra-se vedada a participação a elementos do Júri 

c) As candidaturas poderão ser apresentadas de forma individual ou coletiva 
(coautoria). Deverá ser indicado apenas um responsável individual pela 
candidatura, o qual será o responsável por todas as questões legais da mesma; 

d) Cada candidato pode apresentar um Poema ou Carta de Amor; 

e) Os candidatos responsabilizam-se pela originalidade dos trabalhos 
apresentados, garantindo a sua autoria, e assumem toda a responsabilidade 
decorrente de reclamações de terceiros no que respeita a direitos de autor e 
direitos conexos; 

O Os candidatos transmitem à organzação do concurso o direito de reproduzir e 
divulgar os Poemas e Cartas de Amor, acompanhadas do nome dos seus autores; 

g) Os candidatos devem assinar o documento de aceitação dos termos presentes 
nas normas constante no final deste documento (Anexo 2), para que a candidatura 
seja considerada válida. 



4. Especificações e Requisitos das Propostas 

a) Os Poemas e Cartas de Amor concorrentes devem ser referentes ao tema, 
transmitir uma imagem positiva e ser expressivos e/ou simbólicos; 

b) Os Poemas e Cartas de Amor podem ser escritos e devem ser apresentadas em 
formato PDF ou folha de papel A4 ou orais em vídeo ou MESSENGER. 

c) Os Poemas e Cartas de Amor concorrentes não deverão fazer menção a 
qualquer marca nem entidade publicitária. 

5. Àpresentaç5o da Candidatura 

a) Os Poemas e Cartas de Amor candidatos deverão ser enviados para o endereço 
eletrônico biblioteca.municipakacm-castroverde.pt, até às 24 horas, do dia 13 de 
fevereiro de 2023, ou na receção da Biblioteca Municipal, das 10h00 às 19h00, do 
dia 13 de fevereiro de 2023 acompanhadas de: 

- Ficha de inscrição (Anexo 1); 

- Declaração de responsabilidade (Anexo 2); 

b) Sem os anexos devidamente preenchidos, os Poemas e Cartas de Amor não 
serão contemplados no concurso. 

c) Os Poemas e Cartas de Amor serão numerados para efeitos de identifcação. 

6. Escolha das Propostas 

Da avaliação do júri serão selecionadas os 4 os Poemas / Cartas de Amor 
vencedores do concurso. O resultado desta avaliação será conhecido no dia 14 de 
fevereiro de 2022. 

7. Júri 

a) O júri é composto por três elementos da Câmara Municipal 

b) O júri poderá excluir do concurso alguns dos Poemas / Cartas de Amor 
apresentados, se considerar que estes não vão ao encontro do expresso no ponto 
1 das presentes normas; 

c) À decisão do júri não cabe recurso. 

8. Prémios 

Os autores dos 4 Poemas / Cartas de Amor vencedores receberão como prémio 
um voucher de compras. 



Todas as Declarações de Amor serão expostas na Biblioteca Municipal e publicadas 
nos meios de comunicação da CMCV, site oficial e página de Facebook e 
receberão um Diploma de Participação. 

Os prémios dos 4 Poemas /Cartas de Amor vencedores serão vouchers de 
compras na Papelaria Pierrot, Papelara Castrense e Papelaria Vírgulas e Acentos, 
sendo distribuídos da seguinte forma: 

1° lugar 40¬ ; 2° lugar - 30¬; 3° lugar - 20¬; 4° lugar - 10¬ 

9. Disposições Finais 

a) A participação no concurso implica a total aceitação dos pontos constantes nas 
presentes normas; 

Q b) Qualquer dúvida de interpretação das normas deve ser remetida para o 
seguinte endereço de correio eletrónico: biblioteca.municipalecm castroverde.pt 

e) A Biblioteca Municipal reserva o direito a fazer eventuais alterações às normas, 
que divulgará pelos meios considerados oportunos. 

d) A Biblioteca Municipal reserva o direito de não atribuir uma parte ou a 
totalidade dos prémios, caso não existam candidaturas que cumpram os requisitos 
das presentes normas. 

e 



CONCURSO DE POEMÁS E CARTAS DE AMOR 
DIA DOS NAMORADOS 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

(ANEXO 1) 

NOME: 

MORADA: 

o 
TELEFONE: 

EMAIL: 

IDADE: 

No(a preencher pelos serviços) 



DECLÂRÀÇÃO DE RESPONSABILIDÁDE 

(ANEXO 2) 

declaro que aceito 
os termos presentes nas normas do Concurso de Declarações de Amor do 
Dia dos Namorados. 

o 

DATA 

ASSINA 
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FESTIVAL SABORES DO BORREGO 2023 

Normas de Participaçêo 

O Festival Sabores do Borrego 2023 vai decorrer ao longo de três dias - 31 de 
março1 1 e 2 de abril de 2023 - e pretende afirmar-se como um dos grandes 
momentos do ano, ao valorizar e afirmar a agricultura e a pecuária do concelho e 
promover um dos produtos mais emblemáticos da região do Campo Branco - o 
borrego - marca de qualidade do mundo rural e de grande importância para a 
economia local 

O evento, organizado pela CMCV, tem como parceiros a Associação de 
Agricultores do Campo Branco e o Agrupamento de Produtores Pecuá(os - Carnes 
do Campo Branco S.A, e aposta num programa que reforça a identidade local 
através da dinamização de um conjunto de iniciativas variadas relacionadas com a 
atividade do setor pecuário, gastronomia, música popular e concertos. 

O acesso de visitantes ao evento far-se-á mediante o pagamento de bilhete de 
entrada, estando o mesmo definido de acordo com a seguinte tabela: 

Bilhete Valor 

1 dia 3,00 ¬ 

3 dias 5,00 ¬ 

Aplicam-se à tabela anterior os descontos e isenções previstos em regulamentos e 
deliberações municipais relacionadas, nomeadamente: 

Isenções: 
Crianças com idade igual ou inferior a 12 anos; 

Descontos: 
50% - Utentes de Cartão Social Á 
30% - Utentes de Cartão Social B 
30% - Cidadão Sênior (idade igual ou superior a 65 anos) 
30% - Utente de Cartão Jovem 

As normas de funcionamento e instalação de empresas e coletividades, enquanto 
expositores, e na exploração de bares e tasquinhas do evento, preveem estipular 
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as condições de participação e inscrição para a ocupação dos diferentes espaços 
previstos. 

Inscrição: 

A participação no evento processa-se de acordo com a tipologia e obedece a um 
período de inscrição, e deverá ser feita através de ficha submetida, mediante 
preenchimento de formulário online disponibilizado no site da autarquia, nos 

Q termos do calendário seguinte: 

a) - Tasquinhas, Bares e Restaurante: 2 e 3 de março de 2023; 

b) - Artesanato, Produtos locais, Empresas e Instituições: 13 de fevereiro a 10 de 
março de 2023; 

c) - Expositores exteriores (máquinas e viaturas): 13 de fevereiro a 10 de março de 
2023; 

d) - Divertimentos de exterior e equipamentos de venda ambulante (roulottes e 
outros): 13 de fevereiro a 10 de março de 2023; 

A confirmação da nscrição só será efetivada após análise, aceitação e 
comunicação da mesma por parte da organização. A organização reserva-se ao 
direito de estabelecer ou definir novos períodos de inscrição, bem como efetuar 
convites diretos a entidades/ empresas. 

Os expositores são responsáveis pelo estrito cumprimento das normas legais e 
regulamentares em vigor para o exercício da sua atividade, pela obtenção de 
licenças que sejam necessárias - direitos de autor e imagem, de propriedade 
intelectual relativamente a bens ou serviços em exposição. Não podem ceder, a 
qualquer título, a totalidade ou parte do espaço que lhes foi atribuído sem 
autorização prévia da organização. 

4.s condições de participação serão definidas em função dos espaços e da 
natureza dos pa rticipantes, nomeadamente: 

- Tasquinhas - aberta a participação a associações e a empresas/ empresários 
sediados e com atividade no concelho, mediante proposta em carta fechada, com 
um valor base de 550,00 ¬ + IVA, a entregar na secção Administrativa do Município 
de Castro Verde até s ló h do dia 2 demarço de 2023. As Tasquinhas têm uma 
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tipologia de stand/cozinha, com urna área total de 25 m2. O número máximo de 
tasquinhas será de 3. 

Na eventualidade de existir empate, a atribuição dos mesmos será feita por 
licitação, com lanços mínimos de 10 ¬, em reunião a realizar no die março de 
2023, no salão nobre dos Paços do concelho, às 14h30. 

Na mesma circunstância será definida, por sorteio, a localização de cada tasquinha. 

No caso das candidaturas apresentadas por empresas serão acolhidos apenas 
concorrentes cuja atividade formal e publicamente comprovada seja nas áreas de 
bar, cafetaria, restauração e pastelaria. Serão excluídas candidaturas que, nesta 
data, comprovada e publicamente, não exerçam qualquer atividade nas áreas 
referidas. 

Serão excluídas as candidaturas que, nesta data, correspondam ao mesmo titular, 
independentemente de serem apresentadas em nome de estabelecimentos 
diferentes., ou cuja titularidade efetva se comprove corresponder a entidade 
distinta da concorrente, seja associação ou empresa. 

- Bar - aberta a participação a associaçôes e a empresas/ empresários sediados e 
com actividade no concelho, mediante proposta em carta fechada, com um valor 
base de 550,00 ¬ + IVA. Os bares têm uma tipologia de stand, com uma área total 
de 9 m2. O número máximo de bares será de 2. 

Na eventualidade de existir empate, a atribuição dos mesmos será feita por 
licitação, com lanços mínimos de 10 ¬, em reunião a realizar no dia 3 de março de 
2023, no salão nobre dos Paços do concelho, às 14h30. 

Na mesma circunstância será definida, por sorteio, a localização de cada bar. 

No caso das candidaturas apresentadas por empresas serão acolhidos apenas 
concorrentes cuja atividade formal e publicamente comprovada seja nas áreas de 
bar, cafetaria, restauração e pastelaria. Serão excluídas candidaturas que, nesta 
data, comprovada e publicamente, não exerçam qualquer atividade nas áreas 
referidas. 

Serão excluídas as candidaturas que, nesta data, correspondam ao mesmo titular, 
independentemente de serem apresentadas em nome de estabelecimentos 
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diferentes, ou cuja titularidade efetiva se comprove corresponder a entidade 

distinta da concorrente, seja associação ou empresa. 

Restaurante - Será criado no interior do recinto um espaço de Restaurante que 

vai dispôr de um stand/cozinha, com uma área total de 24 m2 e de uma área de 

mesas e cadeiras de uso exclusivo com 86 lugares (100 m2). Haverá lugar a apenas 

um restaurante. 

(_J A atribuição do restaurante vai processar-se através de procedimento aberto a 

associações e a empresas/ empresários, mediante proposta em carta fechada, 

com um valor base de 750,00 ¬ a entregar na secção Administrativa do Município 

de Castro Verde até às 16 h do dia 2 de março de 2023. 

Na eventualidade de existir empate, a atribuição dos mesmos será feita por 

licitação, com lanços mínimos de 10 ¬, em reunião a realizar no dia 3 de março de 

2023, no salão nobre dos Paços do concelho, às 14h30. 

As tasquinhas e o restaurante ficam obrigados a servir pratos confecionados com 

carne de Borrego do Campo Branco, mediante acordo com o Município de Castro 

Verde e o Agrupamento de Produtores Carnes do Campo Branco, sendo que o 

restaurante deverá servir sob a marca/ designação "Carnes do campo Branco". 

- Ártesanato, Produtos Locais, Empresas e lnstituiç6es - aberta a participação a 
associações e a empresas/ empresários. A inscrição carece de pagamento do 

valor de locação (ver tabela): 

Stand (3x3m) 

Os stands 3x3m terão as seguintes carateristicas: 
- Placas laminadas faia; 
- Perfil de alumínio octogonal; 
- Piso revestido a alcatifa; 
- Instalação elétrica (1 quadro e 1 barra de iluminação); 
- Lettering de identificação em vinil preto. 
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Os artesãos do concelho que pretendam montar oficina, trabalhar ao vivo e 

comercializar produtos da sua própria produção, que pretendam participar no 

espaço comum criado pela organização destinado ao artesanato, terão isenção de 

paga mento. 

- Expositores exteriores (máquinas e viaturas) - aberta a participação a empresas 

que comercializem máquinas e alfaias, com um custo de aluguer de 1,25 ¬/m2. 

(3 Relativamente aos Divertimentos de exterior e aos equipamentos de venda 

ambulante (roulottes e outros), a inscrição realiza-se mediante a apresentação de 

proposta em carta_fechada, a entregar na secção Administrativa do Município de 

Castro Verde até s 16 h do dia 27 de fevereiro de 2023. Os lugares a atribuir e os 

respetivos valores base são os seguintes: 

Equipamento venda 
ambulante 

Lugares a 
atribuir 

Valor base 

Farturas 2 100,00¬ 

Pipocas, algodão doce 2 50,00 ¬ 

Street food 2 450,00 ¬ 

u 
Divertimento Lugares a 

atribuir 

Valor base 

Pista infantil 2 25O00 ¬ 

Carrossel 2 250,00¬ 

Trampolim! Insufláveis 2 75,00¬ 

Balões 1 75,00¬ 

Aos valores referidos acresce, quando devido, IVA à taxa legal em vigor. 

Na eventualidade de existir empate, a atribuição dos mesmos será feita por 

licitação, com lanços mínimos de 10 ¬, em reunião a realizar no dia 28 de fevereiro 

de 2023, no salão nobre dos Paços do concelho, às 14h30. 
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Montagem: 

A montagem e desmontagem dos espaços deve ser efetuada no seguinte período: 

Montagem - 5 feira (30 03-2023) a partir das 14h00 até às 17h30 de 6a feira (31-03-
2023). 

Desmontagem - Após o encerramento Domingo (02 04-2023) pelas 21h00 e até às 

o 14h00 (03-04-2023). 

Horário de Funcionamento: 

Geral: 

Dia 31/03 - 18h00 às 01h00 

Dia 01/04 - 12h00 às 01h00 

Dia 02/04 - 12h00 às 21h00 

Artesanato, Produtos locais, Instituições e Divertimentos de feira - Os espaços 

têm de garantir um funcionamento mínimo das 12h00 (18h00 no dia 31) às 24h00. 

Tasquinhas Os espaços têm de garantir um funcionamento mínimo entre as 12h00 

(18h00 no dia 31) e as 01h00. 

Restaurante O espaço tem de garantir um funcionamento mínimo entre as 12h00 

(18h00 no dia 31) e as 24h00. 

Gest3o e abastecimento de espaços: 

Os participantes devem zelar pela operacionalidade e bom ambiente do recinto do 

evento. Todos os proprietérios/funcionários dos stands deverão respeitar os 

comportamentos higio-sanitários previstos por Lei. Os resíduos produzidos 

deverão ser recolhidos seletivamente, designadamente vidro, papel e cartão, 

embalagens e óleos usados1 sendo proibidos o despejo destes óltimos nos esgotos 

das cozinhas. Cada espaço deve acondicionar o lixo em sacos previamente 

distribuídos para o efeito, depositando os mesmos nos contentores ao final de 

cada noite. 

-a:; n- o 
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O abastecimento dos espaços deve ser efetuado até 30 mm. antes da abertura do 
evento de cada dia, pelo que, depois desta hora não é permitida a circulação nem 
o estacionamento de viaturas no espaço da festa. 

Cada participante deve zelar pela arrumação do seu espaço, com especial 
destaque para os stocks de bebidas, bem como pela boa utilização dos 
equipamentos. 

(3 Não é permitida a instalação de sistemas de som e música nos expositores, 
restaurante e tasquinhas. 

No quadro dos eventuais patrocínios e parcerias do Festival Sabores do Borrego, 
os participantes ficam obrigados à exclusividade do fornecimento de serviços e 
bens, nomeadamente bebidas. No processo de confirmação da inscrição a 
organização comunicará os termos destes contratos bem como as condiçôes 
detalhadas dos mesmos. 

Não é permitida a venda de bebidas em recipientes de vidro. 

Apesar de o recinto ter serviço de vigilância em determinados horários, cada 
espaço é responsável pela segurança dos seus equipamentos e materiais pelo que 
na hora de encerramento, deve tomar algumas medidas que julgue importantes de 
modo a diminuir os riscos de roubo. 

As entidades pagantes do aluguer de equipamento/ terrado devem efetuar o 
pagamento antecipadamente nos serviços da autarquia, devendo o mesmo ser 
processado até ao dia 24 de março de 2023. 

06 de fevereiro de 2023 
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Introdução 

Os Jogos Concelhios foram e são uma grande manifestação de desporto popular que 

se realiza em todo o concelho e que neste ano de 2023 vai para a 2V edição. Durante 

4 meses (Março a Junho), os Jogos Concelhios apresentam uma oferta desportiva que 

abrange toda a população e contribui para a melhoria da saúde, da integração social e 

das condições de vida dos munícipes. 

Este projeto é organizado pela Câmara Municipal, em estreita colaboração com as 

juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino e movimento associativo. O presente 

projeto visa colmatar um vazio de oferta de atividades ditas "desportivas", de âmbito 

não formal e simultaneamente ser um estimulador da humanização dos espaços e 

movimentador de pessoas do concelho. 

Os Jogos Concelhios são um projeto que continua a ter como um dos objetivos 

primordiais a dinamização de atividades que englobem os diversos escalões etários, a 

descentralização das atividades nas diferentes freguesias e associações, assim como 

a apresentação de novas modalidades á população do concelho, sempre com o intuito 

de inovar e trazer alguma novidade. 

Esta edição a Otis, mascote oficial dos Jogos Concelhios, chama a atenção para a 

importância da prática de atividade física informal, nas deslocações do dia a dia, sem 

utilização de veículos motorizados, fazendo desta forma a ponte com o programa 

Vamos Andando! 

Quais os objetivos dos Jogos Concelhios? 

- Contribuir para a ocupação dos tempos livres e estimular para uma vida diária 

mais ativa e saudável; 

- Sensibilizar a população para os benefícios obtidos através da prática desportiva 

regular e para a sua importância na formação completa e equilibrada do ser 

humano; 

- Permitir a prática desportiva aos diferentes grupos e níveis etários; 

- Proporcionar espaços de convívio social e intercâmbio desportivo e cultural entre 

os diversos intervenientes promovendo o espírito de camaradagem, respeito 

mútuo, responsabilidade e ética desportiva entre os participantes; 

- Diversificar os espaços urbanos ao ar livre e todas as infra-estruturas 

descobertas, quer municipais, quer associativas, para a prática de atividades 

recreativas, de lazer e desportivas; 

Gabinete de Desporto 3 
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Desenvolver e apoiar o associativismo com o objetivo de criar melhor Co- vina 

prática desportiva. 

Quem pode participar? 

A participação nos Jogos Concelhios é destinada prioritariamente aos residentes e/ou 

trabalhadores no concelho de Castro Verde. Contudo, a inscrição estará também 

disponível para outros interessados desde que não coloque em causa o bom 

funcionamento da atividade. 

Para participar nas diferentes atividades que integram os Jogos Concelhios é 

imprescindível efetuar a inscrição nas atividades pretendidas, ter conhecimento dos 

regulamentos das mesmas, ser portador de boa disposição, fairplay e de espírito de 

companheirismo. 

Quando decorrem? 

Os jogos arrancam no dia 4 de março de 2023 e terminam na semana de 21 de junho 

de 2023, ainda com a data a definir. 

Onde se podem efetuar as inscrições? 

As informações estarão disponíveis no gabinete de desporto, no sitio do Município de 

Castro Verde (www.cm-castroverde.pt e páginas oficiais do Facebook do Município de 

Castro Verde e Gabinete de desporto da CMCV 

As inscrições são realizadas através da plataforma de inquéritos on-line da autarquia, 

respeitando a data estabelecida para cada atividade, salvo algumas exceções de 

atividades para a qual se utilizem outro tipo de plataformas. Todas as inscrições 

efetuadas no próprio dia da atividade ficarão sujeitas a aprovação. 

Quais os parceiros desta organização? 

São parceiros desta organização: 

Associação 100 Trilhos Clube de BiT de Castro Verde 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

Associação dos Moradores da Cerca dos Pinheiros 

" Associação de Patinagem do Alentejo 

" Liga para a Proteção da Natureza 

" Motoclube de Castro Verde 

" Grupo Motard de Castro Verde 
Gabinete de Desporto 4 
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Casa do Benfica de Castro Verde 

" Castro Verde Jiu-Jitsu Team 

" Centro de Saúde de Castro Verde 

" Confraria dos Cavaleiros de 5. Pedro 

" Agrupamento de Escolas de Castro Verde 

" Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castro Verde 

" União de Freguesias de Castro Verde e Casével 

" Junta de Freguesia de Entradas 

" Junta de Freguesia de Santa Bárbara 

" Junta de Freguesia de São Marcos 

" Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve (AVAL) 

" Os Lunáticos do Pedal - Clube de BiT 

o . Grupo Desportivo e Cultural da Sete 

" Associação de Atletismo de Beja 

" Juve Bombeiros - Núcleo de Castro Verde 

" Futebol Clube Castrense 

" Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Castro Verde - Campaniços sobre 

rodas; 

" Sociedade Columbófila Asas Verdes 

" Sociedade Recreativa e Filarmónica 1° de Janeiro 

" Associação de Promoção da Saúde 

" Guarda Nacional Republicana 

Ainda poderão surgir mais associações como parceiras. 

Quais as modalidades? 

Podendo ainda surgir algumas alterações, está previsto serem dinamizadas cerca de 

modalidades/atividades em diversos escalões. No quadro que se segue estão 

discriminadas essas mesmas modalidades. 

De salientar que podem ainda verificar-se alterações. 

Gabinete de Desporto 
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Modalidade / Atividade Modalidade / Atividade Modalidade / Atividade 

Aulas de Grupo Dia do Brincar Passeios de Bicicleta 

Atletismo Festa de Abertura Passeio de Carrinhos Bebé 

Badminton Festa de Encerramento Snooker 

Basquetebol 3x3 Futebol de Praia Sueca 

Bilhar Jangro Peddy Paper 

Caminhadas Jiu Jitsu Ténis de Campo 

Cicloturismo Malha Ténis de Mesa 

Columbofilia Matraquilhos Voleibol de Areia Duplas 

Damas Natação Voleibol Quadras 

Dardos Paint balI XCO 

Dia Equestre Dominó Dança 

Jogos Sem Fronteiras Geocaching Jogo do Prego 

Nota: A calendarização das atividades será enviada para aprovação brevemente. 

Aflv1oAe 
COM VIO A 
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Estimativa Orçamental 
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Este ano o orçamento dos Jogos será similar ao da edição anterior (2019). Os valores 

apresentados já têm o IVA incluído. 

A previsão orçamental para este ano é a seguinte: 

Despesas 

T-shirt's para todos os participantes 

___________ 

3819,15¬ 

Seguros 300 ¬ 

Prémios 400¬ 

Divulgação e Informação 500 ¬ 

Festa de Abertura 2 000 ¬ 

Aquisição de material 500 ¬ 

Aluguer de material/ atividades 3 000 ¬ 

Refeições para o Cicloturismo 1 200 ¬ 

Abastecimento das caminhadas 100¬ 

Paintball 1000 ¬ 

Total Parcial 12 819.15¬ 

Receitas 

Inscrição na Prova de Cicloturismo 1.000 ( 
Inscrição Torneio de Paintball 250 ¬2 

Total Parcial 1 250 ¬ 

Orçamento Previsto 2020 11 569.15¬ 
Notas: 

1- Receita proveniente da inscrição no valor de 10 euros por cada participante (5 euros 
inscrição + 5 euros almoço com uma estimativa de 100 participantes). 

O 2 - Receita proveniente da inscrição no valor de 25 euros por equipa (5 euros cada 
participante com uma estimativa de 10 equipas). 

Gabinete de Desporto 
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Conclusão 

ATiVIÕADI 
COM VIDA 

Os Jogos Concelhios, promovidos pela Câmara Municipal de Castro Verde, 

representam um importante papel na concretização da estratégia definida pela 

autarquia, na democratização da prática desportiva e da integração social das 

populações, através dos jogos e da sã convivência que eles proporcionam. 

Na verdade, é através destes Jogos que muitos munícipes têm a primeira 

oportunidade de praticar desporto de uma forma regular e organizada, e que a 

centenas de pessoas, de todas as idades, é proporcionado o convívio salutar, através 

de jogos das mais variadas índoles. 

O panorama atual das infraestruturas desportivas do concelho é bem diferente do que 

existia e os maiores indicadores de que esta tem sido uma aposta ganha são os, cada 

vez mais, elevados índices de utilização de todos os espaços desportivos municipais. 

Desta forma, motivando e apoiando, a Câmara Municipal está a dar sequência à 

aposta no aumento dos níveis de participação desportiva e na prática atividade física, 

através de um projeto coletivo que envolve os vários atores da comunidade 

(associações, autarquia, juntas de freguesia, agrupamento de escolas de Castro 

Verde, entre outras). 

Mais oferta - Mais Praticantes - Mais qualidade 

Gabinete de Desporto 
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Parte 1 - Descrição e caracterização do Evento 

1. Caracterização do Evento 

O festival Entrudanças é uma atividade de referência no calendário cultural do Concelho de 
Castro Verde. É uma iniciativa com um programa muito abrangente com o objetivo de chegar a 
diferentes públicos e envolver a comunidade do Concelho, os entradenses e os inúmeros 
visitantes. Assim, paralelamente a um conjunto de atividades que assentam em diferentes 
projetos musicais, oficinas de dança e de instrumentos musicais de linguagem diversas, terá 
lugar um programa que mostra os saberes, sabores e valores locais. 

O Plano de Coordenação do Festival "Entrudanças", é um instrumento que o Serviço Municipal 
de Proteção Civil passa a dispor para o desencadeamento de operações de proteção civil, com 
vista a possibilitar uma unidade de direção e controlo, para a coordenação das ações a 

III desenvolver e gestão de meios e recursos mobilizáveis, face a um acidente grave, catástrofe ou 
calamidade, tendo em vista minimizar os prejuízos e perdas de vida e restabelecimento da 
normalidade. 

Um plano de coordenação de eventos destina-se a complementar os planos de emergência de 
carácter geral (que preveem o inventário e normas de mobilização dos diversos meios e 
recursos gerais disponíveis em cada âmbito territorial e administrativo), incorporando os 
aspetos específicos de certos riscos de acidentes graves ou catástrofes, das vulnerabilidades 
das populações, das medidas de proteção e as entidades e meios concretos em função da área 
territorial passível de ser afetada pela fonte de perigo para a qual o plano é preparado. 

O Diretor do Plano é o Presidente da Câmara, ou nas suas faltas e impedimentos o Vereador 
com o pelouro da proteção civil. 

O Plano de Coordenação da Festival "Entrudanças 2023" tem como principais objetivos: 

- Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à 
minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

- Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 
estruturas a empenharem operações de proteção civil; 

- Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver; 

- Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 
intervenção das entidades intervenientes; 

- Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 
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- Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou 

catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade; 

Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que 

a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 

- Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

- Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a 

sua preparação, a adoção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de 

resposta à emergência. 

O Festival "Entrudanças" tem ainda como objetivos: 

1. Promover e divulgar os hábitos culturais as potencialidades turísticas do Concelho e 

principalmente os seus saberes, sabores e valores; 

2. Incrementar e valorizar as atividades tradicionais, como a produção de Artesanato, Doçaria 

e Gastronomia; 

3. Atrair o maior número possível de visitantes ao concelho, através de um vasto programa de 

animação e divulgação. 

Este evento realizar-se-á este ano nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro na vila de Entradas. 

Estima-se que visitem o Festival cerca de 2000 visitantes, divididos por um período de três 

dias. As iniciativas desenrolam-se por vários edifícios, nomeadamente Salão Centro Recreativo 

de Entradas, Museu da Ruralidade, Biblioteca, Praça Zeca Afonso. Serão ainda feitas algumas 

saídas, visita ao Centro de Artes e da Viola Campaniça e à Herdade das Fontes Bárbaras. 

Estima-se que o maior ajuntamento pontual tenha entre 400 a 500 partícipantes e visitantes. 

A previsão meteorológica para estes dias prevê tempo frio com temperaturas na ordem dos 

14. 

Neste evento as ocorrências mais prováveis de acontecerem são as 
seguintes: 

1. Incêndios; 

2. Intoxicação por ingestão excessiva de álcool e estupefacientes; 

3. Ferimentos causados por quedas ou a ressões; 
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4. Desacatos/tumultos; 

5. Desmoronamento de estruturas; 

6. Doenças súbitas. 

2. Antecedentes/ Historial do Evento 

O Entrudanças ocorre pela 16 vez. Durantes as várias edições no se verificaram ocorrências 
com significado, conforme demonstra o quadro abaixo: 

Ano 2020 

N Visitantes 2000 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
GNR 

APC e Entidades de Apoio INEM 
2020 Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

Cruz Vermelha de Castro Verde 

Tipos de Ocorrências no ano 
anterior: 2020 

Feridos Leves Sem Registo 

Feridos Graves Sem Registo 
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Parte II - Organização da resposta 
1. Missão do posto de Coordenação de Eventos 

O posto de coordenação do Evento será constituído por 3 elementos que terão a 
responsabilidade de: 

a) Efetuar o acompanhamento do evento em estreita articulação com os diferentes agentes de 
proteção civil; 

b) Estabelecer uma matriz constituída por recursos humanos e equipamentos de resposta 
operacional pertencentes aos APC e estruturas, forças e unidades no Safety/Security, capaz de 
responder com eficácia às ocorrências no domínio de proteção e socorro; 

c) Coordenar a comunicação e informação pelos APC, entidades intervenientes e restantes 
colaboradores. 

Os responsáveis pelo Posto de Coordenação de Eventos so os seguintes: 

Toda e qualquer informação necessária ao Presidente da Camara Municipal de Castro Verde, 
responsável pela Proteção Civil Municipal, ou ao seu substituto legal, serão transmitidas pelo 
coordenador do PCE, Comandante Victor Antunes. 

2. APC e Entidades de Apoio Envolvidas no PC 

2.1 Agentes de Proteção Civil 

Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

GNR 

Cruz Vermelha de Castro Verde 



2.2 Entidades de Apoio e Serviços Camarários 

Camara Municipal de Castro Verde 

SMPC 

Junta de Freguesia de Entradas 

Associação PédeXumbo 

Empresa de Segurança Privada - Mama Sume - Serviços de vigilância e segurança, Lda. 

3 Articulação e Atuação dos APC e Entidades de Apoio 

Q 3.1 Missão das Estruturas Autárquicas 

Camara Municipal de Castro Verde 

a) Enquanto organizadora do evento disponibiliza os meios materiais e humanos 
necessários; 

b) Reforça o acompanhamento da situação, em permanente articulação com o coordenador 
do PCE; 

c) Apoia na evacuação e transporte de pessoas, em estreita coordenação com o PCE; 
d) Presta todo o apoio em termos logísticos. 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

a) Promove a sinalização de infraestruturas nomeadamente viárias, para a prevenção e 
proteção dos cidadãos e para uma utilização mais rápida e eficaz por parte dos meios de 
proteção e socorro; 

b) Colaboração nas possíveis ocorrências, através de reconhecimento do terreno; 
c) Apoia logisticamente as operações de proteção civil e socorro e colocam à disposição os 

equipamentos e maquinas para intervenção, de acordo com as necessidades. 

Junta de Freguesia de Entradas 

a) Para além da estreita colaboração na realização do evento, promove ações de 
sensibilização da população local e dos visitantes, e colabora em ações promovidas pela 
Camara Municipal; 

b) Colabora na divulgação de avisos à população de acordo com as orientações dos 
responsáveis municipais; 

c) No âmbito das suas competências disponibiliza os meios que detenham, desde que se 
adequem à situação e sempre que sejam necessários. 
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3.2 Missão dos Agentes de Proteção Civil 

Guarda Nacional Republicana 

a) Assegura todas as ações relacionadas com a segurança do evento; 

b) Controla o trafego adjacente a área do evento; 

c) Assegura a manutenção da lei e da ordem; 

d) Assegura e articula com o PCE sempre que necessário. 

Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

a) Estabelece um dispositivo, no domínio da proteção e socorro adequado a esta 

operação; 

b) Desenvolve as ações que conduzam a uma imediata intervenção, visando uma rápida 

reposição das condições de normalidade; 

c) Assegura a articulação com o PCE sempre que necessário. 

INEM 

a) Prestar auxílio na estabilização de vítimas graves e enviar as mesmas para a Unidade 
Hospitalar mais próxima; 

b) Assegurar e articular com o PCE sempre que necessário. 

Cruz Vermelha de Castro Verde 

a) Presta auxílio na estabilização de vítimas; 
b) Assegura e articula com o PCE sempre que necessário. 

3.3 Missão das Entidades de Apoio 

Empresa de Segurança Privada: Mama Sume - Serviços de vigilância e segurança, Lda. 

a) Assegurar toda a parte de segurança em termos de Security; 
b) Apoiar as Forças de Segurança nas ações de proteção de bens e equipamentos durante 

o evento; 
c) Articular com os APC sempre que necessário; 
d) Asse urar a articula o com o PCE sempre que necessário. 
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3.4 Missão das Estruturas de Comando Operacional 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

a) Acompanha permanentemente as operações de proteção e socorro, comparecendo no 
local do sinistro sempre que as circunstancias o aconselhem; 

b) Coordena as operações de socorro quando a dimensão do sinistro requerer o emprego 
de meios de mais de um CB; 

c) Articula com os diversos APC de âmbito municipal, a coordenação dos meios que 
venham a ser necessários empenhar no desenvolver das operações; 

d) Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do Presidente da Camara, 
mantem permanente ligação de articulação operacional com o CODIS sendo 
responsável operacionalmente por todo o Dispositivo empenhado; 

e) Fornece em exclusivo aos órgãos de comunicação social a informação oficial sobre a 
ocorrência, limitando-se a informação das operações de proteção e socorro, sendo as 
informações de âmbito policial da exclusiva competência das Forças e Serviços de 
Segurança (FSS) com responsabilidade na área da ocorrência. 

Parte III - Operações de Proteção Civil 
1.Orientações e Instruções Gerais 

Os procedimentos a adotar entre os intervenientes nas ações de proteção e socorro, 
designados no presente plano, deverão ser os seguintes: 

a) Considerando a visibilidade que as FSS têm numa manobra de socorro, essencialmente 
em eventos, evidencia-se com importância extrema o cumprimento das Normas de 
Segurança, preconizadas pela entidade responsável; 

b) O bom senso devera imperar entre todos os APC destacados e com funções no 
evento, tal como na boa articulação, disciplina e respeito; 

c) Considerar o planeamento como instrumento de apoio a decisão, flexível, e de 
responsabilidade transversal; 

d) Coordenar o planeamento e a resposta de proteção e socorro, em estreita ligação com 
as FSS, o CB, a Cruz Vermelha, o SMPC e demais serviços camarários no que respeita 
ao apoio logístico; 

e) Planear e operacionalizar um dispositivo de socorro e assistência fortalecendo a 
capacidade de intervenção no que respeita a: 
- Socorro diferenciado na área da emergência pré-hospitalar; 
- Combate a incêndios; 
- Evacuações primárias e secundárias; 
- Socorro em situações incaracterísticas. 
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2. Segurança Contra Incêndio 

Caracterização do Evento: Evento misto com 1000 pessoas 

Utilização - Tipo IX «Desportivos e de Lazer)), de acordo com o Quadro V, do Anexo III, do 

Decreto-Lei 220/2008 de 12 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 224/2015 de 9 de 

Outubro. 

Categoria de Risco 

lfl Categoria de Risco: Efetivo inferior a 1000 pessoas. 

Organização da Segurança 

- De acordo com a Portaria n°1532/2008 de 29 de Dezembro, será cumprido o previsto nos 

seus art.2 20l e 202, bem como a equipa de segurança será constituída por 2 elementos. 

Os elementos nomeados para as equipas de segurança da utilização-tipo são responsabilizados 

pelo Coordenador do PCE, relativamente ao cumprimento das atribuições que lhes forem 

cometidas na organização de segurança estabelecida. 

3. Postos Médicos e Transporte de Vitimas 

Durante o Festival "Entrudanças" não existe posto médico avançado. Qualquer tratamento 

necessário exige deslocação à urgência/Sub-Castro Verde. As ambulâncias têm como missão o 

transporte das vítimas para a unidade hospitalar de referência, indicada pelo CODU. 

4. Alterações ao trânsito 

De modo a assegurar a segurança de pessoas e bens, bem como facilitar a intervenção de 

meios de proteção e socorro, as seguintes artérias da vila estarão encerradas ao trânsito 

durante todo o fim-de-semana, como consta no Anexo 1. 

Assim: 

" Os acessos à Praça Zeca Afonso serão cortadas às 17h00 do dia 13 de fevereiro e 

reabertos dia 21 de fevereiro pelas 10h00; 

" Ficam interditos os estacionamentos durante os dias 17, 18 e 19 de fevereiro na Rua 

de Mértola, Rua de Santa Madalena e na Rua de Beja; 

" No sábado dia 18 de fevereiro os acessos à Praça da Liberdade serão cortados às 

13h00 e reabertos às 15h30. 
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5. Setorização 
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6. Comando 

Durante a execução do presente plano, em caso de ocorrência compete ao COS assegurar o 
comando e controlo das operações de socorro e proteção. 

O COS será o chefe da primeira equipa a chegar ao local, evoluindo esta posição sempre que 
um elemento mais graduado chegue ao TO. 

O desenvolvimento da situação inicia-se com a avaliação da situação, o reconhecimento do 

local e da situação permite a informação e tomada de decisão a tempo, face ao 

desenvolvimento e organização do TO, assim como verificar a necessidade de meios de reforço 

ou meios especializados e posteriormente a avaliação permanente da situação efetuada pelo 

COS de acordo com a seguinte informação: 

a) Local e situação de ocorrência; 

b) Terreno, nomeadamente no local e a sua evolução; 

c) Meteorologia no local e a sua evolução; 

d) Previsões de potenciais danos; 

e) Risco imediato para pessoas; 

f) Organização implementada no teatro de operações; 

g) Capacidade dos meios técnicos e humanos no local; 

h) Ocorrências em simultâneo na mesma área. 

7. Comunicações 

De acordo com a NEP 0042, a ANPC é a responsável por duas redes de radiocomunicações de 
emergência na banda alta de VHF ambas na faixa de frequência 152-173 MHz: 

a) A rede estratégica de Proteção Civil (REPC), no modo semi-duplex e simplex; 

b) A rede operacional dos Bombeiros (ROB), nos modos semi-duplex e simplex. 

Em alternativa utiliza se a rede fixa e GSM/GPRS 

As restantes entidades envolvidas operam com as respetivas redes. 



Plano de Comunicações 
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pcO / COS 

5 RES 
C MAN 27 BJ 
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PRÉ-HOSPITALAR 
5 RESP 

PC MAN 27 Si 
SOB MAN 03 

8. Administração e Logística 

PRÉ-HOSPITALAR 
5 RESP 

PC MAN 27 Si 
SOB MAN 03 

A Camara Municipal assume a competência institucional, tendo como responsabilidade: 

Colocar baias e sinalização onde necessário; 

Disponibilizar todos os meios e recursos necessários. 
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Parte IV - Gestão de Informação 

1. Relatório de Situação 

No final do evento, o responsável pelo PCE, deverá elaborar um relatório final, após reunião 

dos restantes relatórios dos APC e entidades intervenientes no presente plano. Anexo 5 

2. Informação Pública 

Em caso de ocorrência de um incidente a informação que deverá ser transmitida a todos os 

visitantes do local, deverá ser transmitida através do Gabinete de Comunicação da Câmara 

Municipal de Castro Verde, e deverá ser adequada e compreendida por todos. 

A informação a transmitir deverá ser a seguinte: 

1. As áreas que foram afetadas e as que estão interditas; 
2. Os locais para onde foram transportadas as vítimas; 
3. Os locais para onde foram evacuados os visitantes; 
4. Medidas de autoproteção. 



Parte V - Informação Complementar 

1. Conceitos e Definições 

ACIDENTE 

Evento ou sequência de eventos não planeados, por vezes previsíveis, susceptíveis de provocar 
perdas ou danos humanos, materiais ou ambientais. 

Fonte: Mm. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 
de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres.2.a 

Edição, BRASÍLIA, 1998. 

Disponível em http://www.defesacivil.ba.gov.br/publicacoes/Dublicacoes/glossario.asp 

ALARME 

Sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou risco iminente. 

Fonte: Mm. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Politicas Regionais. Departamento 
de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres 2 
Edição, BRASILIA, 1998. 

Disponível em http://www.defesacivil.ba.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossa rio.asp 

ALERTA 

Comunicação que indica aproximação de perigo com iminência inferior à da mensagem de 
Aviso. 

Fonte: United Nations - International Strategy for Disaster Reduction.Terminology of disaster 
risk reduction, 2000. 

e 
AUTO-PROTEÇAO 

Medidas individuais, familiares ou da comunidade, tendentes a prevenir ou a minimizar danos 
humanos, materiais ou ambientais, em caso de desastre. 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil. Red Radio de Emergencia. Glossário 
[Consult. 13 Ago.2007]. 

Disponível em http://www.proteccioncivil.orgjvademecum/vadeol.htm 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Surgiu da reestruturação do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil em 2007. 



Faz parte do sistema de proteção civil tendo por missão planear, coordenar e executar a 
política de proteção civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e 
catástrofes, na proteção e socorro de populações e na superintendência da atividade dos 
bombeiros. 

É um serviço central, da administração direta do Estado, de natureza operacional, dotado de 
autonomia administrativa e financeira e património próprio, na dependência do membro do 
Governo responsável pela área da Administração Interna. 

Fazem parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) os Serviços Centrais (Sede), onde 
se inclui o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) e 18 Comandos Distritais de 
Operações de Socorro (CDOS). 

Fonte: Preâmbulo, artigo 1., n.° 1 do artigo 2. do Decreto-Lei 75/2007, de 29 de Março, 
Diário da República, V série N. 142. 

Termos Relacionados: Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, Comando 
Nacional de Operações de Socorro, Comandos Distritais de Operações de Socorro. 

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

São agentes de proteção civil, de acordo com as suas atribuições próprias os Corpos de 
Bombeiros, os Sapadores Florestais, as Forças de Segurança; as Forças Armadas, as 
Autoridades Marítima e Aeronáutica, o INEM e outros serviços de saúde. 

Para além dos Agentes de Proteção Civil, têm dever especial de cooperação as Associações 
humanitárias de bombeiros voluntários, os Serviços de segurança, o Instituto Nacional de 
Medicina Legal, as Instituições de segurança social, as Instituições com fins de socorro e de 
solidariedade, os Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria 
e energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente, os Serviços de segurança 
e socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e aeroportos. 

Os agentes e as entidades acima referidos, em situação de iminência ou de ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe, articulam-se operacionalmente nos termos do Sistema Integrado 
de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) sem prejuízo das suas estruturas próprias de 
direção, comando e chefia. 

Fonte: alineas a), b), c), d), e) e f) do n.91, alíneas a), b), c), d), e), fi e g) do n.23 e n.9 4 do 
artigo 46., da Lei n.2 27/2006, de 3 de Julho, Diário da República, 1 série N.2 126. 

Termos Relacionados: Sistema de Proteção Civil, Sistema Integrado de Operações de Proteção 
e Socorro (SIOPS). 

CENÁRIO 

Representação simplificada da realidade com a função de ajudar a compreender os problemas 
e a gravidade dos mesmos. Na área da proteção civil, constitui um elemento base de 
planeamento de emergência no qual se descreve a progressão hipotética das circunstâncias e 
dos eventos. A sua conceção tem por objetivo ilustrar as consequências dos impactos, mas 
especialmente a conceção das decisões e das operações de emergência (Alexander, D., 2002). 



o 
Fonte: Adaptado de ANDERSON, M. -Contributos para planeamento de emergência. 
Aplicação ao caso do plano especial para o risco sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e 
Concelhos Limítrofes, Tese de Mestrado FLUP, Porto. 2006. 

COMANDANTE DAS OPERAÇÔES DE SOCORRO (COS) 

O técnico, dependente hierarquicamente do Comandante Operacional, de acordo com o nível 
do Posto de COMANDO Tático instalado no Teatro de Operações, responsável pelas tarefas de 
ataque, extinção e rescaldo de um incêndio florestal, de acordo com as faculdades que lhe são 
atribuídas pela legislação em vigor. 

Fonte: CNOS 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CDOS) 

Centro de operações e comunicações para apoio e coordenação de operações de socorro no 
âmbito do distrito. 

Em cada distrito existe um Comando Distrital de Operações de Socorro dirigido pelo 
Comandante Operacional Distrital (CODIS) o qual reporta hierarquicamente ao Comandante 
Operacional Nacional (CONAC). O CODIS é coadjuvado pelo 2. Comandante Operacional 
Distrital, podendo ainda dispor de um adjunto de operações. 

São competências dos CDOS no âmbito do SIOPS: 
- Garantir o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os agentes de proteção 
civil do sistema de proteção e socorro no âmbito do distrito; 

- Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão e 
meios envolvidos ou a envolver requeiram a sua intervenção; 

- Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e disponiveis à execução 
das operações; 
- Assegurar a gestão dos meios aéreos a nível distrital; 

- Assegurar a coordenação, no respeito pela sua direção e comando próprios, de todas as 
entidades e instituições empenhadas em operações de socorro; 

- Apoiar técnica e operacionalmente os governadores civis e as comissões distritais de 
proteção civil. 

Compete ainda aos CDOS assegurar a articulação operacional permanente com o comandante 
operacional municipal. 

Fonte: n.21 do artigo 110 do Decreto Lei 134/2006, de 25 de Julho, Diário da República 1 série 
N.2 142; n.21, n.92, n.24, n.25 do artigo 18 do Decreto-Lei n2 75/2007, de 29 de Março. 

EMERGÊNCIA 

"Um acontecimento inesperado que coloca a vida e/ou a propriedade em perigo e exige uma 
resposta imediata através dos recursos e procedimentos de rotina da comunidade. Exemplos: 



um acidente envolvendo vários automóveis com feridos ou mortos; um incêndio causado por 
um relâmpago que se espalha a outros edifícios". (Drabek 1996, Sessão 2, p. 3) 

Fonte: NOAA Coastal Services Center, Vulnerabíllty Assessment Techniques and Applications 
(VAlA) Glossary [Consult. 13 Ago. 2007.]. 

Disponível em http://www.csc.noaa.gov/vata/glossarv.html 

EVACUAÇÃO 

Procedimento que consiste na recolha, transporte e alojamento de pessoas e bens, do local 
onde ocorreu ou haja risco de ocorrer um sinistro, para um local seguro. 

Fonte: [Mm. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 
de Defesa Civil, 1998, -Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de 
Desastres,.2.8 Edição, BRASÍLIA, 1998. 

Disponível em http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp 

INCIDENTE 

Episódio repentino que reduz significativamente as margens de segurança sem contudo as 
anular, apresentando por isso apenas potenciais consequências para a segurança, levando a 
uma atualização das bases de dados, mas sem acarretar uma revisão dos modelos, das 
finalidades, das regras e dos valores. 

Fonte: Mm. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 
de Defesa Civil, 1998, -Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres. 
2.8 Edição, BRASÍLIA, 1998. 

Disponível em http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asn 

OCORRÊNCIA 

Evento que requer a intervenção especializada de equipas de socorro em caso de emergência. 

Fonte: Adaptado Mm. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. 
Departamento de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina 
de Desastres.2. Edição, BRASÍLIA, 1998. 

Disponível em http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario aso 

PROTEÇÃO CIVIL 

A atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e 
por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos 
inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e 
socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. 



o 
No quadro dos compromissos internacionais e das normas aplicáveis do direito internacional, a 
atividade de proteção civil pode ser exercida fora do território nacional, em cooperação com 
Estados estrangeiros ou organizações internacionais de que Portugal seja parte. 

As atividades de proteção civis exercem-se nos domínios: 

- No levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos; 
- Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco; 
- Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em matéria de 
autoproteção e de colaboração com as autoridades; 
- Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de 
socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações; 
- Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao nível 
local, regional e nacional; 
- Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de 
monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do património arquivístico, de 

Q 
instalações de serviços essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais; 
- Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afetadas 
por riscos 

Fonte: n.2 1, do artigo 1., n.23 do artigo 2. e n.22 do artigo 4°, da Lei n.° 27/2006, de 3 de 
Julho, Diário da República, V série N. 126. 

Termos Relacionados: Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Agentes de Proteção Civil 

RISCO 

O valor expectável de perdas (vítimas mortais, feridos, bens, entre outros) que seriam 
provocados por um perigo sendo o seu valor uma função da perigosidade e do grau de 
exposição dos elementos vulneráveis (populações, edificado e infraestruturas) numa dada 
área. 

Natural Quando o fenómeno que produz os danos tem origem na natureza. 

Antrópico Quando o fenómeno que causa danos tem a sua origem em ações humanas; 

Tecnológico Quando o perigo resulta do desrespeito pelas normas de segurança e pelos 
princípios que não só regem a produção, o transporte e o armazenamento, mas também o 
manuseamento de produtos ou o uso de tecnologias. 

Fonte: Dirección General de Protección Civil. Red Radio de Emergencia. Glossário [Consult. 13 
Ago.2007]. 

Disponível em http://www.proteccioncivil.orgJvademecum/vadeOl.htm 

VÍTIMAS 

As pessoas, a comunidade que suporta os resultados infelizes da catástrofe ou do acidente por 
sua responsabilidade, de outrem ou do acaso. 



o 
Fonte: Mm. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 
de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres.2fl 
Edição, BRASíLIA,1998. 

Disponível em http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/IDublicacoe5/g1055ar10.asø 

2. Lista de Contatos 

A lista de contatos consta no Anexo 3 

3. Lista de Distribuição Plano Coordenação 

A lista de distribuição do PC consta no Anexo 4 

4. Lista de Siglas e Acrónimos do PC 

AA - Área de Atuação 

ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil 

BVCV - Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

CB - Corpo de Bombeiros 

CDOS - Comando Distrital de Operações de Socorro 

CMCV - Camara Municipal de Castro Verde 

CODIS - Comandante Operacional Distrital 

CS - Centro de Saúde 

CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

ECIN - Equipa de Combate a Incêndios 

EIS - Equipa de Intervenção e Socorro 

GNR - Guarda Nacional Republicana 

NEP - Norma de Execução Permanente 

NOP - Normas Operacionais Permanentes 

PC - Plano de Coordenação 

o 

PCE - Posto de Coordenação de Eventos 



PCO - Posto de Comando Operacional 

PMA - Posto Médico Avançado 

REPC - Rede de Proteção Civil 

ROB - Rede Operacional dos Bombeiros 

SALOC - Sala de Operações 

SIRESP - Rede Nacional de Emergência e Segurança de Portugal 

SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil 

551 -Serviço de Segurança contra Incêndio 

TO - Teatro de Operações 

JFE- Junta de Freguesia de Entradas 

5. Anexos 

Anexo 1 - Alterações de Trânsito 

Anexo 2 - Setorização 

Anexo 3 - Lista de Contatos 

Anexo 4 - Lista de Distribuição 

Anexo 5 - Relatório de Situação 
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LISTA DE CONTATOS 

Elementos do Posto de Coordenação de Eventos Comandante Joaquim Martins 
963900501 
Vereador David Marques 
969 310 225 
Anabela Silva 
962 141 406 

Camara Municipal de Castro Verde (Organização) Telefone: 286320700 
Fax: 286320709 
Correio Eletrônico: 
geralcm-castroverde pt 

Serviço Municipal de Proteção Civil Responsável do Serviço Municipal 
Anabela Silva 
962 141 406 
Correio Eletrônico: 
proteccao.clvllcm-castrove rde ia 

Guarda Nacional Republicana Telefone: 286320080 
Fax: 286320088 
Correio Eletrônico: 
ct.bia.dadv.Dctv@gnr.pt 

Bombeiros Voluntários de Castro Verde Telefone: 286320020 
Fax: 286320029 
Correio Eletrônico: 
bvcastroverde mail.tele ac. t 

Centro de Saúde de Castro Verde Telefone:286320140 
Fax: 286328548 
Correio Eletrônico: 
cscastrou Isba. m in-sa ude. ia 

Hospital José Joaquim Fernandes - Beja Telefone:284310200 
Fax: 284322747 
Correio Eletrônico: 
geralulsbamim-saude.pt 

Cruz Vermelha de Castro Verde Telefone: 286322112 
Fax: 286322111 
Maria José 964805687 
Coordenador: 
Paulo Anjos 967881133 
Correio Eletrônico: 
dcastroverdecruzve rmel ha .org.pt 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja Telefone: 284 311 150 
CODIS - 924 074 087 
ZCODIS - 927 493 739 
Correio Eletrónico: 
cdos.beia pproclv.pt 
carlos.olca@proclv.pt 
2cod1s.belapproclv.pt 

Responsável da Empresa de Segurança Privada MAMA SUME Telefone: 214 326 613/214 325 710 
Telemóvel 966 440 277 
Miguel Gonçalves 
geral@mamasume-svs.com 
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Lista de Distribuição do Plano de 
Coordenação 

Câmara Municipal de Castro Verde - Presidente 
Câmara Municipal de Castro Verde - Vice-Presidente 
Comando Distrital de Operações de Socorro - CODIS 
Comando Distrital de Operações de Socorro - V CODIS 
Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
Guarda Nacional Republicana de Castro Verde 
Centro de Saúde de Castro Verde 
Cruz Vermelha de Castro Verde 
União de Freguesias de Castro Verde e Casével 
INEM 
Empresa de Segurança a operar no Evento 
Arquivo 
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ANEXO 5 

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 



Relatório de Situação 
Tipo/Natureza da 

Ocorrência 
Data da Ocorrência 

Evacuados 

DANOS NA 
ESTRUTURA DO 

RECINTO 
DISPONIBILIDADE DE 

MEIOS PARA 
EXECUTARA 

Disponibilidade de 

Hora da Local onde se registou a 
Ocorrência ocorrência 

'ílliiai-

Feridos Graves 1 Feridos Ligeiros 1 Mortos 

Necessidade de Soc 
Assistência Pré- Posto de 

hospitalar Socorro ou 

'Assistência 
Alimentação e Meios de 

Agua Transporte 

Material de Combustíveis Equipamentos Outras 
Comunicações ou Viaturas Quais? 

Observações 

Data j Hora Responsável pelo Relatório 
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