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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 MARÇO DE 2023. 

No. 5/2023 

Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Ânt6nio 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 horas. 

Verificou-se a presença de público. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente deu início à reunião e a Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva 
pediu a palavra para agradecer a oferta do Município no Dia Internacional da 
Mulher, procedendo, em seguida, à apresentação do requerimento nol2, 
ficando o mesmo anexo a esta ata, considerando-se como transcrito. 

Seguidamente, a Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva questionou o Sr. 
Presidente sobre a situação do Áparthotel do Castro, que se encontra em mau 
estado e degradado, representando um perigo para quem lá aceda. Por isso, 
questionou sobre a licença de construção! obra, se já caducou ou se 
encontra dentro do prazo. 

O Sr. Presidente informou que houve um pedido formal de prorrogação da 
licença, mas que, neste momento, uma vez que já há bastante tempo que tal 
ocorreu, teria de solicitar informação aos serviços técnicos qual o ponto da 
situação. 
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Ainda sobre prédios degradados, a Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva 
questionou sobre um edifício, propriedade do Município e sito na Rua Ema 
Júlio Valente, que em sua opinião está a colocar em perigo a via pública. Mais 
referiu a permanência de peças de mobiliários naquela zona e de um 
automóvel em avançado estado de abandono e que, numa rua com acesso de 
crianças e com proximidade à escola básica e à Biblioteca Municipal, a 
situação é de todo indesejável. 

A Sra. Vereadora questionou ainda, se o referido fogo está entregue a alguém. 

Respondeu o Sr. Presidente que existem nessa rua seis fogos propriedade do 
Município que têm vindo a ser alvo de requalificação, nomeadamente as 
coberturas. Numa primeira fase a empreitada foi adjudicada externamente, 
mas, não tendo a mesma decorrido de forma satisfatória, a Câmara acabou 
por assumir os trabalhos por administração direta. 

Relativamente ao mobiliário, o Sr. Presidente disse ter a informação que o 
mesmo é propriedade do cidadão Sr. Joaquim Encarnação, residente numa 
das casas a ser intervencionadas, que já tem indicação do Município para o 
remover. 

Relativamente à viatura abandonada, o Sr. Presidente informou que o 
Município está a trabalhar para proceder à sua remoção nos termos legais, 
como aliás de muitos outros em igual situação na vila. 

PERIODO DÃ ORDEM DO DIA 

Áprovaç5o da ata da reuniêo anterior 

Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, c6pia 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, sem a participação do Sr. Vereador David 
Manuel Pego Merritt Marques, por não ter estado presente na reunião. 

DIVISÃO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 

lo - Mapa Centralizador da receita e despesa: 

Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, 
referente ao período de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023, o qual 
apresenta os seguintes saldos: 

Operações orçamentais: 
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Saldo do ano de 2022 179 875,62 ¬ 
Receitas cobradas líquidas. 2 052 376,07 ¬ 
Soma 2 232 251,69 ¬ 
Despesas realizadas 1 698 840,76 ¬ 
Saldo em 28.02.2023 533 41093 ¬ 

" Operações de Tesouraria 
Saldo do ano de 2022 348 572,11 ¬ 
Op. Extra - Orçamentais - Entradas 6 398,31 ¬ 
Soma 354970,42¬ 
Op. Extra. Orçamentais - Saídas 6 744,65 ¬ 
Saldo em 31.01.2023 348 225,77¬ 

. Disponibilidades 

Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e náo pagos 
respeitantes a fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços 
em 28 de fevereiro de 2023: 1 474 292,37¬ 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMÁNOS E PLÁNEÁMENTO 

lo - Ratificaç5o de licenças especiais de Ruido: 

Submeteu o Sr. Presidente a ratificaçáo da Câmara os atos das decisões que 
tomou relativamente às licenças especiais de ruído que concedeu, nos termos 
do art.° 150 do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto Lei n°. 
9/2007, de 17 de Janeiro, constantes no seguinte quadro: 

Requerente Local Tipo Horário Período Despacho 

Marco Gabriel café 7'. Arte - R. Música ao Das 23 ès 2h durante 29 De 23.02.202 
Graça Fialho de vivo dias, exceto nas vésperas 23.02.2023 3 
constantino Alrneida,2 - de feriado, sexta-feira e a 

Castro verde sábados em que pode 25.03.2023 
encerrar s 03h 

Luis Miguel Rua dos Música ao Das 21 h s 03 horas De 01.03.2023 
Figurara Cíprestes - vivo 11.03.2023 a 
santos Castro verde 12.03.2023 
Guerreiro 

A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente ratificar a concessáo 
das referidas licenças especiais de ruído. 

Reuni5o Ordinária da CMCV de 9.03.2023 3/13 



DIVlSO DE OBRÁS E GESTZO URBÁNISTICÁ 

1° - Obras Particulares Obras Particulares / Outros: 

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

Processos Requerente Natureza Localizaç5o Resolução 

Emília Maria Exercício do Direito de Rua D. Afonso Aprovação 
contente Pratas Preferência (certidão) Henriques, 66 

em castro 
___________ ___________________ Verde 

Maria Flor Estácio 
______________________ 

Inexistência de prédio Cerca da Caga 
________________ 

Aprovação 
Luis Mestre urbano - emissão de Palhas - Castro 

certidão Verde __________ 

CP. 
__________________ 

José Guerreiro da Construção de Cemitério 
_______________ 

(6.03.2023) 
nol/2023 Palma Catacumba Municipal de 

Castro Verde 
___________ 

DU 
____________________ 

José Catarina Revés 
_______________________ 

Destaque de prédio Rua Nova, 13 em 
_________________ 

Aprovação 
n°1/2023 Rosa e Outro urbano (certidão) Geraldos 
P0 Fernando Manuel Construção de Cemitério 

________________ 

Aprovação 
n°22/2022 Ramos Estaço Catacumba Municipal de 

castro Verde 
P0 Francisco José R. Ampliação de Cemitério Aprovação 
n023/2022 Martins Lopes catacumba Municipal de 

Castro Verde 
__________ 

P0 
___________________ 

Ana Paula Inácio 
______________________ 

Construção de edifício Rua Dr. Manuel Aprovação 
n035/2021 Campos multifamiliar -4 fogos de Arriaga n°9 arquitetura 

em Castro 
Verde __________ 

AI 
___________________ 

Telcabo - 

______________________ 

Instalação de Mote da sete 
________________ 

Aprovação 
n°3/2022 Telecomunicações e infraestrutura de suporte 

Eletricidade, SA de estação de 
___________ ____________________ radiocomunicações ________________ _________________ 

Deliberou a Câmara aprovar por unanimidade todos os processos em apreço, 
cujos conteúdos ficam deVidamente anexos a esta ata. 

2° - Obras e Loteamentos Municipais: 

2°.1 - Empreitada de Requalificaç5o dos Espaços Exteriores da Escola 
Secundária de Castro Verde - Informaç5o de Erros e Omissôes em sede de 
procedimento de concurso da empreitada: 

Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a informação prestada 
pelo Júri do Concurso, datada de dia 7 de março, relativamente ao 
procedimento acima referido. 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se por isso 
como aqui integralmente transcrito. 
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Posto isto e apreciada a informação, deliberou a Câmara, por maioria com 2 
abstenções dos Vereadores da CDU, Sra. Maria de Fátima Silva e Sr. João 
Miguel Branco, aprovar a informação supramencionado, nos termos 
propostos. 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

1° - Atribuição de Cartões Sociais: 

De acordo com a informação n°. 125 datada de 08.03.2023 e respetiva 
documentação apresentada pela Subunidade de Ação Social e Saúde, 
deliberou a Câmara1 aprová-la por unanimidade, concedendo no escalão A (3 
cartões), no escalão B (1 cartão), no escalão A (renovar 2 cartões). 

2° - Apoio Eventual: 

De acordo com a informação n0.113 datada de 01.03.2023 e respetiva 
documentação apresentada pela Subunidade de Ação Social e Saúde, 
deliberou a Câmara, aprová-la por unanimidade, a concessão do apoio 
eventual. 

30 
- Reconhecimento do Interesse para as Populações do projeto 

"Revalorização do Polidesportivo de Santa Bárbara de Padrões": 

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

Proposta: 

"Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, 
enquanto proprietária das instalações do Polidesportivo, anexo ao Centro 
Cultural de Santa Bárbara de Padrões, vai submeter uma proposta de 
intervenção que prevê a realização de obras de revalorização do mesmo, ao 
abrigo do Aviso de abertura de candidaturas à Medida 10.2.1.6 RENOVAÇÃO 
DE ALDEIAS do GAL ALENTEJO XXI; 

Proponho que a Câmara Municipal reconheça o interesse coletivo para as 
populações ou para a economia local do projeto descrito nos termos da 
solicitação que se anexa. 

Castro Verde, 2023.03.03 

O Vereador/David Merritt Marques" 

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

$7. 
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Apreciada a referida proposta foi a mesma submetida a votaçáo tendo sidé') 
aprovada por unanimidade. 

40 
- Átribuiç5o de Ápoios Financeiros: 

> Àssociaç5o de Cante Álentejano "Os Cardadores" 

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

Proposta: 

"A Associaç5o de Cante Alentejano Os Cardadores, no contexto da parceria 
com Minas Gerais, e com o Violeiro Chico Lobo, foi convidada a apresentar no 
festival In-Cena em, Minas Gerais, no Brasil, um concerto da Cultura do 
Alentejo. A participação no festival consta de uma apresentação com cante 
Alentejano, cante ao Despique e Baldão, assim como a viola campaniça. 

Considerando a importância cultural desta oportunidade de representar o 
concelho e a região num festival internacional, o elevado valor das passagens 
aéreas e os limitados recursos disponíveis da associação, e tendo a mesma 
solicitado um apoio financeiro ao Município de Castro Verde, proponho a 
atribuição de um subsídio de 1.000,00 ¬ à referida associação. 

Castro Verde, 02 de março de 2023 
O Vereador/David Manuel Pego Merritt Marques" 

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

> Âssociaç5o de Moradores da Cerca dos Pinheiros 

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

Proposta: 

"Tem lugar no próximo dia 14 de maio de 2023 a realização da "Taça XCO - 
Algarve 2023", cuja organização cabe, uma vez mais, à Associação de 
Moradores da Cerca dos Pinheiros (AMCP) de Castro Verde. 

A iniciativa, de carácter desportivo, segundo a organização, deverá trazer ao 
concelho e à semelhança dos anos anteriores, entre 300 a 350 visitantes. 

Considerando que se trata de um evento de grande notoriedade. 

Reuni5o Ordinária da CP4CV de 9.03.2023 6/13 



Considerando que, a realização da prova se reveste de grande complexidade 
logística e significativo peso financeiro, e que, o carácter de "espaço aberto" 
em que se realiza a prova impossibilita o arrecadar de verbas junto da 
assistência. 

Tendo presente o pedido de apoio solicitado pela AMCP para a realização da 
"Taça XCO - Algarve 2023", e ao abrigo do disposto no n°. 1 da alínea o) do 
art°. 33° do anexo à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, proponho a atribuição 
de um apoio financeiro de 1 250,00 ¬ (mil duzentos e cinquenta euros) 
destinado a suportar parte dos custos com a sua realização. 

O Presidente da Câmara, António José Brito 
Castro Verde, 02 de março de 2023" 

Interveio a Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva, referindo que, dado que a 
atividade a realizar está enraizada e faz parte da atividade normal da 
Associação, constando certamente no seu plano de atividades, faria sentido 
considerá-la na determinação do subsídio anual a atribuir à mesma 
associação, ao invés de ser um apoio pontual, uma vez que se trata de uma 
despesa previsível. 

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

5° - Programa "Festival Sabores do Borrego 2023": 

"Proposta 

O borrego, produto de excelência da região do Campo Branco, volta a estar 
em destaque na 4a edição do Festival "Sabores do Borrego" que vai decorrer 
nos dias 31 de março e 1 e 2 de abri, em Castro Verde. 

Promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde, tendo com parceiros a 
Associação de Agricultores do Campo Branco e o Agrupamento de 
Produtores - Carnes do Campo Branco, o evento tem o patrocínio da Caixa 
de Crédito Agrícola de Aljustrel e Almodôvar e é um dos momentos mais 
aguardados do ano, que serve de ponto de encontro para a toda a 
comunidade e visitantes de vários pontos do país. 

O Festival volta a valorizar e a afirmar a agricultura e a pecuária do concelho e 
a promover o borrego como um dos produtos mais emblemáticos da região 
do Campo Branco e de grande importância para a economia local, num 
território classificado como Reserva da Biosfera da UNESCO, onde a 
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conciliação da atividade agrícola e a preservação de meio ambiente é um 
fator estratégico para o futuro. 

Em 2023, a iniciativa mantém a tendência de expansão, não só pelo aumento 
do espaço disponível para realização do evento, numa área com cerca de 2 
500 m2 como também pela aposta estratégica em novas atividades em torno 
das temáticas da agricultura e da pecuária. 

Castelo Branco é o município convidado desta 4a edição do Festival, onde se 
fará representar com um stand institucional, dando a conhecer o concelho, a 
sua cultura, costumes e tradições. 

No primeiro dia do certame, 31 de março, cabe a SONIDO ANDÁLUZ fazer as 
honras de abertura do festival, num espetáculo singular onde, a par da voz 
quente "andaluz", soará o rasguear da Guitarra Flamenca e a simplicidade do 
fado, em pura sintonia com o flamenco, numa noite que promete muita 
animação. 

Com mais de 30 anos de carreira, centenas de espetáculos e múltiplos êxitos, 
TOY é hoje considerado um ícone da música popular portuguesa. Na noite de 
1 de abril (sábado), o cantor sobe ao palco do Festival Sabores do Borrego 
2023 para um espetáculo onde interpretará alguns dos seus maiores sucessos 
como "Verão e Amor", "Coração não tem idade (Vou Beijar)", "Estupidamente 
Apaixonado" ou "Chama o António". 

O último dia do Festival Sabores do Borrego 2023, domingo, 2 de abril, 
encerra ao som de PEDRO MESTRE, num concerto onde se vão ouvir alguns 
dos temas que marcam a tradição musical do Alentejo. 

Paralelamente aos Concertos, Ricardo Glória e dupla Rui Soares & Lau, trarão 
os ritmos quentes do quizomba, da música popular e brasileira para dançar 
pela noite fora. 

Paralelamente, de 31 de março a 9 de abril, decorre a Semana Gastronómica 
do Borrego que, este ano, pela primeira vez, além de envolver os restaurantes 
do concelho de Castro Verde, alarga-se ao território do Campo Branco, 
decorrendo também nos restaurantes dos concelhos de Aljustrel, Almodôvar 
e Ourique, que vão incluir nas suas ementas pratos confecionados à base de 
borrego. 

Com a promoção do Festival Sabores do Borrego, o Município de Castro 
Verde continua a sua aposta estratégica para a valorização do mundo rural e 
do trabalho no campo, em terras de sequeiro e de agricultura extensiva como 
as do nosso concelho, onde o grau de exigência tem de ser continuamente 
valorizado e promovido. 
O Vereador, David Marques 

3 
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4 (0 
Castro Verde, 7 de março de 2023" 

A Sra. Vereadora Maria de Fátima Silva pediu para intervir, referindo que mais 
uma vez que o documento foi entregue aos vereadores fora do prazo 
regulamentar, o que inviabilizou uma análise adequada do mesmo. No 
entanto, o orçamento do evento não acompanha a proposta , facto que o Sr. 
Presidente, em anteriores eventos, já assumiu como uma opção, da qual os 
vereadores da CDU discordam, por se estar a ocultar elementos referentes a 
serviços contratados, cujos custo são nesta data conhecidos. 

Informou o Sr. Presidente que o programa não apresenta a estimativa 
orçamental, por opção do Executivo mas, a exemplo do que sucedeu em 
2022, a Câmara tomará conhecimento de informação detalhada de todos os 
custos. Mais referiu que, se a intenção fosse omitir essa informação, o 
Executivo não apresentaria a referida informação o posteriori com todo o 
rigor, como aliás fez em 2022. Por isso, disse o Sr. Presidente, a observação 
da Sra. Vereadora é um pouco infeliz. 

O Sr. Vereador David Marques pediu a palavra para referir que um orçamento 
é uma previsão e que seria muito mais fácil especular com a não apresentação 
das contas. 

Interveio o Sr. Vereador João Miguel Branco afirmando, que tal como 
acontece nas propostas de empreitadas e obras municipais, O Festival do 
Borrego, é um investimento para os munícipes e residentes do nosso 
concelho. Não compreendendo nem concordando com as afirmações do Sr. 
Presidente sobre a não apresentação do referido orçamento. 

Apreciou a Câmara e deliberou, aprovar por maioria com 2 abstenções dos 
Vereadores da CDU, Sra. Maria de Fátima Silva e Sr. João Miguel Branco, o 
Programa da 4 Edição do Festival Sabores do Borrego, que irá decorrer nos 
dia 31 de março e 1 e 2 de abril, em Castro Verde. 

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

6° - Programa Ateliers da Páscoa 2023: 

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

Proposta: 
"1 Enquadramento 
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O projeto para o Programa Ateliers da Páscoa 2023 baseia se num conjunto 
de atividades lúdicas e pedagógicas oferecendo aos participantes bons 
momentos de lazer durante o período de interrupção letiva da Páscoa. Trata 
se de um projeto a tempo inteiro que é dirigido a crianças com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. 

Dinamizada pela Câmara Municipal, com a colaboração das Juntas de 
Freguesia e outras entidades, esta ação pretende dar resposta s 
necessidades sentidas por parte das famílias que não têm com quem deixar os 
seus educandos durante este período de interrupção letiva e, ao mesmo 
tempo, contribuir para o enriquecimento cultural e social dos jovens, através 
de uma programação abrangente que resulta também dos excelentes 
contributos de Associações e outras Instituições do concelho de Castro 
Verde. 
Estão previstas atividades de expressão plástica e atividades desportivas que 
poderão incluir jogos pré-desportivos e a sensibilização para desportos 
federados existentes no concelho, como por exemplo Patinagem artística, 
Futebol ou Hóquei em Patins. 

Este Programa e todas as atividades serão planeados de acordo com regras e 
normas em vigor por parte da DGS. 

Objetivos 
São objetivos deste projeto: 

" Promover a ocupação dos tempos livres de forma enriquecedora; 
" Dar respostas s necessidades das famílias; 
" Sensibilizar os jovens para a importância da preservação do Ambiente e 

valorização do Património; 
" Reforçar a autoconfiança; 
" Potenciar os laços de sociabilidade, de afetos e de espírito de grupo; 
" Desenvolver as capacidades de raciocínio; 
" Promover a formação pessoal e social dos jovens. 

II Caraterizaç5o 
Localizaç5o 
As atividades decorrerão nas instalações da Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca, concretamente, nas salas que normalmente são ocupadas pelo 
Agrupamento de Escolas no período letivo. 
Os almoços serão servidos no refeitório da E.B. 2,3. 

Público-alvo / requisitos para frequentar / número de participantes 
Os grupos serão formados por 20 a 25 elementos, constituindo-se os grupos 
necessários para as salas disponíveis, sem ultrapassar as 175 crianças no total 
e em simultâneo. 
Como tal, caso haja um número de inscrições superior estabelecem-se como 
critérios de seleção, os seguintes: 
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" Ter entre 6 e 12 anos de idade; 
" Ter os pais empregados, sem opções para acompanhamento do seu 

educando durante o período de férias - comprovativo da entidade 
patronal; 

" Estar devidamente inscrito, o que implica, o pagamento da inscrição; 
" Ter autorização do Encarregado de Educação; 
" Aceitar as normas de funcionamento; 
" Poderão ainda ser admitidas crianças que sejam indicadas pela CPCJ, 

nos termos do Protocolo de Cooperação celebrado entre a Câmara 
Municipal de Castro Verde, o Agrupamento de Escolas de Castro Verde 
e a Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e 
Juvenil. 

Período de Funcionamento 
O Programa Ateliers da Páscoa 2023, realiza-se entre dia 03 e 14 de abril de 
2023, de 2. a 6.a feira, excetuando os feriados e dias de tolerância de ponto 
dos serviços, num período de 10.30 horas diárias. 

Transportes 
Tendo em conta a necessidade de facilitar a participação das crianças das 
freguesias do concelho, será facultado o transporte aos participantes para se 
deslocarem a Castro Verde. 
Inscrições 
O processo de inscrição e pagamento decorre do seguinte modo: 

" online - das Oh de 10 de março às 24h de 23 de março de 2023; 
" presencial - das 9h00 de 13 de março às 17h30 de 23 de março de 2023; 

As inscrições poderão ser online (preferencialmente), através da plataforma 
GIAE, ou presenciais no Gabinete de Educação e Ação Social da Câmara 
Municipal, onde um funcionário ajudará a preencher online a ficha de 
inscrição. 

Pagamento 
O pagamento terá de ser feito através da plataforma GIAE ou diretamente à 
funcionária do Gabinete de Educação e Ação Social da Câmara Municipal. 
Só o pagamento certifica e confirma a inscriç5o da criança. 
As crianças que tenham pagamentos em atraso, só poderão inscrever-se no 
período em questão quando regularizarem a situação (ATL Verão 2022). 
A inscrição tem o valor de 8 euros, com seguro incluído, a qual dará acesso a 
todas as atividades programadas. A este valor será aplicado, os descontos 
inerentes ao SASE (subsídios de ação escolar social). 

Refeições 
As refeições são da responsabilidade da Câmara Municipal e serão servidas 
num dos refeitórios do agrupamento escolar. 
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As refeições são requeridas do mesmo modo que no período escolar, através 
da plataforma GIÂE e têm o mesmo valor e aplicam-se os mesmos descontos 
do que em período escolar. 
Átividades 
Este Programa Ateliers de Natal será formado por ateliers de diferentes áreas, 
nomeadamente: Atividades Desportivas, Educação Ambiental, Expressão 
Plástica, Ateliers de Cante, Cinema, etc. 

Recursos Humanos 
Coordenação geral - Gabinete de Educação (Ana Paula Mira e Sandra Inácio) 

Monitores 
Cada grupo terá um monitor(a), que será responsável pela sua coordenação, 
sendo acompanhado por mais um a dois monitores auxiliares. 
Em casos pontuais serão envolvidos técnicos externos aos recursos humanos 
da Câmara Municipal para a dinamização de ateliers específicos, cujos temas 
exijam uma especialização na área e que contarão com o apoio dos monitores 
e auxiliares dos grupos. 

Colaborações 
Associações do concelho, Centro de Saúde, Juntas de Freguesia e GNR. 

Responsabilidades Financeiras e Logísticas 
A Câmara Municipal de Castro Verde assegurará as despesas com os recursos 
humanos, seguros, transportes, recursos logísticos e materiais e os custos 
associados s atividades que integram a programação deste Programa 
Ateliers da Páscoa." 

Ficando anexo à presente ata o documento ora aprovado, bem como as 
Normas de Funcionamento e Linhas de Orientação, dando-se por isso como 
aqui integralmente transcritos. 

Antes da votação, interveio a Sr.a Vereadora Maria de Fátima Silva, referindo 
que esta foi outra proposta apresentada fora do prazo regulamentar, na 
própria reunião, pelo que, em consciência, os vereadores da CDU não 
poderão votar favoravelmente um documento que mal tiveram tempo de ler. 

Posto isto, e depois de apreciada a referida proposta e Normas que a 
complementam, foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada, por 
maioria com 2 abstenções dos Vereadores da CDU, Sra. Maria de Fátima Silva 
e Sr. João Miguel Branco. 
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PERIODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio o Sr. Francisco Vicente, para solicitar informação sobre a situação da 
permuta de terreno com o Municipio, aprovada em janeiro do corrente ano, 
visto que até presente data não recebeu qualquer informação. 

O Sr. Presidente informou que o processo está a ser tratado por jurista 
contratado pela Câmara Municipal e que em breve terá a devida resolução. 

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 19.10 horas, 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 1, à Lei ri0. 75/2013, de 12 de setembro. 

" trO-
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FESTIVÁL SÁBORES DO BORREGO 
CASTRO VERDE . 31 MARÇO, 1 E 2 DE ABRIL 

PROGRAMA 

31 MARCO. óa feira 

Palestra de abertura 

16h00 "As forragens na alimentaç5o de ruminantes em pastoreio 
extensivo" - IP Beja (Orador a definir) 

17h00 "Estratégias Alimentares para Valorizaç5o Nutricional da Carne de 
Borrego - Eliana Jerónimo, CEBÂL - Centro de Biotecnologia Agrícola e 
Agroalimentar do Alentejo 

18h00 Abertura Oficial do Festival / "Os Ganhôes" de Castro Verde 

18h00 Abertura das Tasquinhas/ Venda de Produtos! Artesanato 

Exposiçáo de Viaturas e Máquinas Agrícolas , Ânimaç5o, Divertimentos de 

Feira, Insufláveis. 

19h00 Stand Up comedy - Serafim 

21h30 Baile com Ricardo Glória 

22h30 Espetáculo com Sonido Andaluz 

24h00 Continuação do baile 

1 ABRIL. sábado 

9h00 Mercadinho" na Praça da República 

Palestra 

10h00 "Como olhar para as doenças e para o seu controlo em rebanhos de 

ovinos" - Miguel Matos, Zoetis Portugal 

11h00 "Eficiência na engorda e comercializaç5o de borregos" - Carlos e 
Hélder Âlves 

12h00 Abertura das tasquinhas/ Venda de produtos! artesanato 

Exposição de Viaturas e Máquinas Agrícolas , Animação, Divertimentos de 

Feira, Insufiáveis. 

12h30 Conversa entre produtores (AACB) 

13h00 Almoço com Pastores (4a ediçêo) 



FESTIVAL SABORES DO BORREGO 
CASTRO VERDE 31 MÂRÇO, 1 E 2 DE ABRIL 

14h30 Oficina de Tecelagem /Artesanato ao Vivo Associação A Dobadoira 

15h00 Tosquia de Ovinos 

15h00 Orquestra Viola Beiroa - Castelo Branco (a confirmar) 

16h00 Showcooking 

17h00 Grupo de Música Popular Rodrigo Aleixo e os Moda 

21h00 Baile com Rui Soares & Lau 

22h30 Espetáculo com TOY 

24h00 Continuação do Baile 

O 
02 ABRIL. domingo 

10h30 Concurso Regional do Rafeiro do Álentejo de Castro Verde 

12h00 Abertura das tasquinhas, Venda de produtos e artesanato 

Exposição de Viaturas e Máquinas Agrícolas Ânimação, Divertimentos de 

Feira 

12h30 Palestra "Á utilizaç5o do Rafeiro do Álentejo na Proteç5o dos 

Rebanhos" 

14h30 Oficina de Tecelagem /Artesanato ao Vivo - Associação A Dobadoira 

15h00 Cante - Grupo Coral "Os Cardadores" da Sete 

16h00 Showcooking 

17h00 Momento musical (a definir) 

18h30 Concerto PEDRO MESTRE 



[lI 
ANEXO 

CASTRO Programa Ateliers da Páscoa 2023 
VERDE 

Normas de Funcionamento e Linhas de 0rientaç50 

Constituem objetivos do Programa Ateliers da Páscoa 

" Promover a ocupação dos tempos livres de forma crativa a tempo inteiro; 

" Fomentar o gosto pelas dinâmicas de grupo; 

e Sensibilizar as crianças para a importância da preservação do Ambente e valo(zação 

do Património; 

" Reforçar a autoconfiança; 

" Poten&ar os laços de sociabilidade; 

" Desenvolver as capacidades de raciocínio; 

" Promover a formação pessoal e social das crianças; 

" Dar resposta às necessidades familiares durante as férias escolares. 

Constituem condições de admiss5o: 

" Ter entre 6 e 12 anos de idade no período de frequência no ATL; 

" Frequentar os estabelecimentos de ensino do concelho. Mediante avaliação e 

disponibilidade de vagas nas inscrições, poderão ser admitidas crianças que se 

encontrem temporariamente no concelho; 

" Ter sido realizada a inscrição dentro do prazo e em cumprimento das forma idades 

das presentes normas; 

" Estar isento de doença infectocontagiosa, tendo cumprido o programa de vacinação 

de acordo com a idade; 

" Para as crianças portadoras de deficiência, deve o encarregado de educação 

entregar no local de inscrição um relatório médico que dê conta das necessidades 

da criança; 

lnscriç5o: 

" As nscriçôes poderão ser: 

" online - das Oh de 06 de março às 24h de 23 de março de 2023; 

" presencial das 9h00 de 06 de março às 17h30 de 23 de março de 2023; 



As inscrições online são efetuadas na plataforma GIAE ou presenciais no Gabinete de 

Educação e Ação Social da Câmara Municipal, onde um funcionário ajudará a preencher 

online a ficha de inscrição. 

Deverá ser preenchido no ato de inscrição presencial ou no primeiro dia de ATL o 

termo de responsabilidade (substitui o atestado médco de robustez f(sica) a 

autorização para gestão dos dados pessoais e a confirmação das informações da 

criança e encarregado de educação; 

" O pagamento da inscrição será através da plataforma GIAE e é esse momento que 

certifica a inscrição da criança. 

" A inscrição só será válida após ser efetuado o pagamento da mesma de acordo com 

o valor aprovado em reunião de Câmara 8¬. Ao valor da inscrição aplicam-se as 

regras inerentes ao SASE (subsídios de ação esco ar social). Após a confirmação da 

inscrição, será enviado mail com questioná(o, que deverá ser devidamente 

preenchido e devolvido aos serviços; 

" Em caso de desistênca, a mesma só dará direto a devolução do pagamento se for 

comunicada por esc(to com cinco dias de antecedência ou mediante apresentação 

de justificação médica, junto dos serviços (gabinete de educação) através ou através 

do email gab.eas@crn castroverde.pt; 

Direitos e Deveres dos Pais! Encarregados de Educação: 

" Autorizar ou recusar a participação do seu educando em afvidades a desenvolver 

fora das nstalações; 

" Contactar o grupo coordenador do Programa ATL, sempre que o desejar; 

" Ser informado sobre o comportamento do seu educando sempre que se revele 

necessá(o 

" nformar o pessoal técnico e o Grupo Coordenador, sobre as condições de saúde e 

caracter'sfcas de comportamento do seu educando que possam envo ver riscos 

para o mesmo ou para os outros, solicitando reserva de divulgação se assm o 

entender, de todas as nformações 

" Colaborar com o pessoal técnco na resolução de problemas referentes ao seu 

educando, apoando-o no senfdo da me hor integração e adaptação. 

As crianças e os Encarregados de Educação devem ter em conta que: 

" Nos casos em que se verifique desrespeito sistemático a estas normas de 

participação por parte das crianças, será, por iniciativa do grupo coordenador, 

discutida e apreciada a situação bem como tomada uma decisão que será 

comunicada aos respetivos encarregados de educação; 
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" Constituem motivos de expulsão: 

1. Falta de respeito grave para com os Monitores. 

2. Comportamento inadequado 

Recursos humanos: 

Com o objetivo de assegurar o normal e eficiente funcionamento das atividades, a Câmara 

Municipal recorrerá a: 

" Animadores Socioculturais 

" Educadores de Infância 

" Técnicos de Desporto 

" Professores de 1° Ciclo 

O. 

Auxi iares de Ação Educação 

Estagiários 

" Entre outros 

Períodos e Horário de Funcionamento: 

" O Programa ATL da Páscoa inicia no dia 03 de abril de 2023 e termina a 14 de abril 

de 2023, interrompendo apenas em caso de tolerância de ponto; 

" Funciona nos seguintes horários: 

1. Horário das atividades: 9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 

2. Horário de acolhimento e prolongamento: 7h30 - 9h30 / 17h30 - 18h00 

3. Hora de a moço: 12h30 14h30 

Recolha das Crianças: 

" A recolha das crianças poderá ser efetuada pelos Pais/Encarregados de Educação 

ou por outras pessoas, desde que, devidamente identificada e com autorização 

prévia, sob pena de ser recusada a entrega das crianças. 

Alimentaç5o e vestuário: 

" O Encarregado de Educação pode adquirir o almoço no refeitório, fornecido pela 

Câmara Municipal, pelo valor pago em periodo escolar; 

" O almoço decorrerá num refeitório do Agrupamento de Escolas. A marcação das 

refeiçôes é feita através do sistema GIAE e os custos são os mesmos do período 

escolar; 

" Lanche da manhã e da tarde é da responsabilidade dos encarregados de educação; 

" Relativamente ao vestuário sugere se a utilização de roupa e calçado prático eleve1 

corretamente adequado à época em que o programa se realiza; 

7 



Quando as atividades programadas exigirem outro tipo de vestuário e mate(ais, os 

encarregados de educação serão informados. 

Direitos do Participantes: 

" Ter acesso aos diversos serviços que o programa proporciona; 

" Acompanhamento técnico; 

" Material necessário à prática das atividades; 

" Ser tratado com respeito e correção por qua quer elemento da equipa técnica e 

pelos outros particpantes; 

Ver salvaguardada a sua segurança e a sua integridade física e moral; 

" Ser asistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita; 

O. 

Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes da sua 

ficha de inscrição; 

Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento das atividades. 

Deveres dos Participantes: 

" Cumprir as regras de higiene e segurança; 

" Respeitar os elementos da organização e os outros participantes; 

" Zelar pela conservação e asseio das instalações, material, mobiliário e espaços 

verdes; 

" Permanecer nos locais da atividade durante o seu horário, salvo auto(zação escrita 

do encarregado de educação a indcar o contrário; 

Cumprir o disposto nas normas, bem como as nstruções que lhes sejam dadas pe os 

técnicos. 

Seguro: 

. Todos os inscritos são abrangidos por um seguro de acidentes pessoais 

Situações excecionais: 

. Caso se identifiquem situações de doença durante a frequência das atividades, os 

pais ou encarregados de educação serão devidamente informados, para que possam 

acorrer de imediato à instituição a fim de efetuarem as di igências que se considerem 

necessárias ao rápido encaminhamento da criança a tratamento adequado; 

" Em caso de queda, acidente ou situação anormal ocorrida durante o per'odo do ATL, 

as crianças em causa serão encaminhadas ao Centro de Saúde ou ao Hosptal, sendo 

este facto comunicado aos pais e/ou encarregados de educação logo que possível; 



A adminstraçâo de quaisquer medicamentos às crianças impõe aos pais e/ou 

encarregados de educação, fazer entrega dos mesmos à responsável do grupo, 

juntamente com a prescrição médica e/ou o Termo de Responsabilidade, elaborado 

e assinado pe o encarregado de educação. 

fevereiro de 2023 
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