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Reunião ordinária da CMCV de 18/1/2012 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2012. 
 

 
Nº. 2/2012 
 

Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, José Francisco Colaço 

Guerreiro, António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge 

Maria do Nascimento como Vereadores. 

 

ABERTURA DOS TRABALHOS 

 

Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, 

pelas 15:30 horas, passando de seguida o órgão a ocupar-se dos assuntos constantes da 

ordem de trabalhos entregue em momento oportuno aos eleitos. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Informou o Senhor Presidente que reuniu no dia de hoje com os senhores António 

Francisco Carapinha (responsável pela cedência de algumas peças que fazem parte do 

espólio do Museu da Ruralidade) e Jorge Pulido Valente, Presidente da Câmara Municipal 

de Beja, que estiveram em visita ao Museu da Ruralidade, tendo felicitado o Município 

pela qualidade do mesmo. 

 

Tomou da palavra o Senhor Vereador Paulo Nascimento para informar a Câmara das 

seguintes actividades já programadas, nas áreas da cultura e do turismo: 

 Realização de mais uma edição do Entrudanças a decorrer de 18 a 20 de Fevereiro, 

que à semelhança de anos anteriores, terá um programa bastante diversificado; 

 Dia 28 de Janeiro, no Museu da Ruralidade, em Entradas, a apresentação do livro 

“O Rural Plural – Olhar o presente, imaginar o futuro”; 

 Participação do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa e na Nauticampo: 

 Realização de uma visita institucional dos técnicos de turismo ao concelho no dia 

25 de janeiro próximo. 

 

Interveio, também, o Senhor Vereador José Francisco Colaço Guerreiro manifestando a 

sua preocupação pelo facto das autarquias não assumirem um papel activo na questão do 

processo de candidatura do Cante Alentejano a Património Imaterial da Humanidade da 

UNESCO, à excepção da Câmara Municipal de Serpa.  
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A situação foi alvo de um momento de discussão no seio do executivo. O Senhor 

Presidente concluiu com o registo da concordância em relação às questões colocadas, 

reafirmando a necessidade de envolvência dos diferentes agentes territoriais que têm ação 

na área do cante alentejano, pelo que irá dialogar com a Câmara Municipal de Serpa, 

entidade que lidera a candidatura do cante alentejano a património da humanidade, no 

sentido de que a mesma procure esclarecer algumas das questões pertinentes que 

envolvem todo o processo de candidatura. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Aprovação da ata da reunião anterior: 

 

Atendendo que foi distribuída, previamente, a todos os presentes cópia da ata da reunião 

anterior, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Senhor Presidente da Câmara colocou-a à 

consideração dos restantes membros. Não havendo qualquer proposta de alteração, 

submeteu-a a votação, nominalmente, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 Expediente: 

 

Deu o Senhor Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 

 “E-mail” da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, do concelho de 

Montemor-o-Novo, dando conhecimento da sua tomada de posição em relação à 

rejeição da proposta de extinção/fusão daquela freguesia apresentada no 

“Documento Verde da Reforma da Administração Local; 

 “E-mail da Assembleia Municipal de Évora a apresentar uma moção sobre o tema 

“Para que a Taxa Municipal de Direitos de Passagem seja paga diretamente pelas 

empresas de telecomunicações e não pelos consumidores”. 

 “E-mail” de José Amaral - Advogado, dando conhecimento da ação popular 

instaurada no sentido de obter a declaração de inconstitucionalidade das portagens 

fixadas para as antigas “SCUT”, bem como da exposição enviada ao Sr. Provedor 

da Justiça solicitando que promova a fiscalização sucessiva da constitucionalidade 

do diploma que as introduziu; 

 Orçamento e Plano de Atividades da Associação Sénior Castrense para o ano 

corrente. 

 Boletim Informativo da Associação de Agricultores do Campo Branco relativo ao 

mês de Janeiro corrente. 

 Carta da Delegada Regional do Alentejo do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, Ana Duarte, apresentando os seus cumprimentos por deixar de 

exercer aquelas funções. 

 “E-mail” da Assembleia Municipal de Beja a comunicar a tomada de posição da 

Mesa sobre a não aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento da 

Câmara Municipal de Beja para o ano em curso.  

 

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 1 a 7 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Secção Financeira e do Património 

 

1. - Transferência de subsídios e comparticipações para diversas entidades: 

 

Foi presente a informação nº 38/2012 da Secção Financeira e do Património, sobre as 

transferências para diversas entidades ao abrigo dos protocolos estabelecidos com essas 

mesmas entidades, para ratificação da decisão tomada pelo Senhor Presidente ao autorizar 

a realização da despesa, pelo valor global das verbas inscritas em orçamento, como abaixo 

se discrimina. Apreciado o documento, passou-se à votação, deliberando a Câmara, por 

unanimidade e nominalmente, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente. 

 

ENTIDADES VALOR ANUAL VALOR MENSAL 

1. Proteção Civil e Luta contra Incêndios     

1.1. Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários C. Verde 62.614,50 5.217,88 

1.2. Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de C. Verde 14.620,50 1.218,38 

SUB-TOTAL 77.235,00 6.436,25 

2.A. Acão Social Transferências Correntes   
  

2.1. APADIJ 24.367,50 2.030,63 

2.2. Cofre Social dos Trabalhadores do Município 14.620,50 3.655,13 (TRIMESTRAL) 

2.3. Lar Jacinto Faleiro 6.127,98 510,67 

2.4. Fundação Joaquim António Franco - Casével 6.565,69 547,14 

2.5. NAV - Núcleo de Apoio á Vitima 1.200,00 100,00 

SUB-TOTAL 52.881,67 3.188,43 

2. B. Acão Social Transferências de Capital   
  

2.1. Lar Jacinto Faleiro 12.255,95 1.021,33 

2.2. Fundação Joaquim António Franco - Casével 13.131,38 1.094,28 

SUB-TOTAL 25.387,33 2.115,61 

3. Proteção do meio Ambiente Conser. Natureza     

3.1. Liga para a Proteção Natureza 12.996,00 1.083,00 

SUB-TOTAL 12.996,00 1.083,00 

4. Cultura:     

4.1. Conservatório Regional do Baixo Alentejo 53.137,25 4.428,10 

4.2. Associação Sénior Castrense 9.000,00 750,00 

4.3. Cortiçol, CRL 37.905,00 3.158,75 

4.4. Tesouro da Basílica Real 14.079,00 1.173,25 

4.5. Assoc. Cante Alentejano "Os Cardadores" 4.275,00 356,25 

4.6. Soc. Recreativa Filarmónica 1º. Janeiro 16.245,00 1.353,75 

SUB-TOTAL 134.641,25 11.220,10 

5. Desporto, Recreio e Lazer     

5.1. Futebol Clube Castrense 108.408,36 9.034,03 

5.2. Soc. Recreativa Desportiva Entradense 5.739,96 478,33 

5.3. Futebol Clube S. Marcos 33.139,80 2.761,65 

5.4. Grupo Desportivo e Cultural da Sete 14.728,80 1.227,40 

5.5. Casa do Benfica de Castro Verde 5.198,40 433,20 

5.6. Associação de Atletismo de Beja 1.000,00   

5.7. 100 Trilhos - Clube BTT Castro Verde 3.000,00 250,00 



 

4/9 
Reunião ordinária da CMCV de 18/1/2012 

SUB-TOTAL 171.215,32 14.184,61 

6. Outras Funções Económicas     

6.1. CEBAL 5.000,00   

6.2. ADRAL 1.500,00 125,00 

SUB-TOTAL 6.500,00 125,00 

7.Transferências entre Administrações Juntas de 

Freguesia 

    

7.1. Freguesia de Casével 38.400,00 3.200,00 

7.2. Freguesia de Castro Verde 106.800,00 8.900,00 

7.3. Freguesia de Entradas 75.000,00 6.250,00 

7.4. Freguesia de STª Bárbara de Padrões 101.100,00 8.425,00 

7.5. Freguesia de S. Marcos da Ataboeira 51.900,00 4.325,00 

SUB-TOTAL 373.200,00 31.100,00 

8.Transferências entre Administrações Associações de 

Municípios 

    

8.1. ANMP 4.218,00   

8.2. AMBAAL 26.396,40 2.199,70 

8.3. AMALGA 6.000,00 500,00 

SUB-TOTAL 36.614,40 2.699,70 

9.Transferências entre Administrações - Outras     

9.1. Assembleia Distrital Beja 8.208,00 684,00 

SUB-TOTAL 8.208,00 684,00 

10.DIVERSOS     

10.1. SNS 87.564,00 7.297,00 

10.2. DGAL 5.076,00 423,00 

SUB-TOTAL 92.640,00 7.720,00 

VALORES TOTAIS  991.518,97 80.556,71 

     

2. - Concessão de Subsídio à Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros: 

 

Apresentou o Senhor Presidente o pedido de apoio financeiro da Associação de Moradores 

do Bairro dos Bombeiros, para fazer face às despesas decorrentes das iniciativas da secção 

de pesca desportiva, nomeadamente, para poder garantir a participação nas provas 

desportivas do campeonato nacional de pesca ao achigã. 

 

Apreciada a mesma, por proposta do Senhor Presidente, deliberou a Câmara, por 

unanimidade e nominalmente, atribuir um subsídio no valor de 500 euros aquela 

associação, bem como autorizar o respetivo pagamento. 

 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 8. 

 

Secção de Recursos Humanos 

 

1. - Aprovação dos encargos com pessoal: 

 

Submeteu o Sr. Presidente à aprovação da Câmara Municipal, a seguinte proposta: 

 

“Considerando que neste momento temos em vigor os documentos previsionais para 2012, 

e entre eles o Orçamento; 
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Considerando que compete ao Órgão executivo decidir sobre os montantes máximos dos 

vários encargos com pessoal: com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação 

dos postos de trabalho previstos e não ocupados segundo o mapa de pessoal, alterações 

com o posicionamento remuneratório e atribuições de prémios de desempenho, a realizar 

no ano económico de 2012, isto de acordo com o que determina o art.º 5º. do Decreto-Lei 

nº. 209/2009, de 3 de Setembro; 

 

Considerando que de acordo com o Orçamento do Estado para 2012, aprovado pela Lei 

nº.64-B/2011, de 30 de Dezembro, há uma proibição para qualquer valorização 

remuneratória, cf. se dispõe no seu art.º 20º, que mantém em vigor parte da norma onde 

está consignada essa impossibilidade, art.º 24º do OE de 2011, aprovado pela Lei nº.55-

A/2010, de 31 de Dezembro, logo não vão haver quaisquer alterações aos posicionamentos 

remuneratórios ou atribuições de prémios de desempenho, para o universo dos 

trabalhadores; 

 

Assim, resta-nos submeter para aprovação da Câmara Municipal, as verbas a despender 

com os novos recrutamentos, para o ano de 2012, com contratações por tempo 

indeterminado, que segundo o que consta do Orçamento do Município serão as seguintes: 

 

01 02 Câmara Municipal 

- Pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado – 12.500,00 €. 

 

02 Departamento de Administração Geral 

- Pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado – 100.000,00 €. 

 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 

proposta apresentada pelo Senhor Presidente, autorizando o pagamento das verbas com 

pessoal acima referidas e constantes no Orçamento Municipal do ano em curso. 

 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

Obras Municipais: 

 

1. - Empreitada de “Repavimentação da Rua de Beja/Praça Zeca Afonso/Rua do 

      Poço e Reconstrução do Pelourinho, em Entradas”: 

 

 Trabalhos a menos e a mais imprevistos: 

 

Foi presente a informação nº.42/2012, da Divisão de Gestão Urbanística e Ambiental na 

qual dá conta dos trabalhos a menos e dos trabalhos a mais imprevistos na execução da 

empreitada em título, os quais ascendem a 12.198,00 € e 16.616,00 € respetivamente, e 

que se revelam estritamente necessários ao acabamento da referida empreitada. 

 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar os 

trabalhos a menos e os trabalhos a mais imprevistos na empreitada de “Repavimentação da 

Rua de Beja/Praça Zeca Afonso/Rua do Poço e Reconstrução do Pelourinho em Entradas”, 

conforme proposto na informação acima referida, bem como celebrar como o respetivo 

empreiteiro o correspondente contrato adicional. 

 

 



 

6/9 
Reunião ordinária da CMCV de 18/1/2012 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 9. 

 

2. - Empreitada de “Remodelação/Reabilitação do antigo Mercado Municipal  

       - Centro de Promoção de Património e Turismo”: 

 

 Trabalhos a mais imprevistos e a menos: 

 

Apresentou o Senhor Presidente a informação nº 67/2012, da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ambiental, sobre a empreitada supra referenciada, a propor a realização dos 

trabalhos a mais imprevistos, que ascendem a 49.444,24 euros e a informar dos trabalhos a 

menos no valor de 907,50 euros. 

 

Apreciado o referido documento, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 

aprovar a realização dos trabalhos a mais imprevistos na referida obra, bem como celebrar 

como o respetivo empreiteiro o correspondente contrato adicional. 

 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 10. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 

 

Obras particulares/outros: 

 

1. - Vistoria para verificação de condições de salubridade de imóvel: 

 

Foi presente o auto de vistoria de verificação das condições de salubridade, conforme 

comunicação interna apresentada pelo Senhor Vereador António João Colaço em relação 

ao prédio sito na Rua do Moinho nº.12, na povoação de Geraldos, na freguesia de Castro 

Verde, pertencente a Francisco de Brito Alves e irmãos, em virtude do mesmo imóvel se 

encontrar em avançado estado de deterioração e ruina, com a acumulação de água da 

chuva e consequentes infiltrações nos prédios vizinhos, pondo em causa a salubridade dos 

mesmos e a segurança de pessoas e de bens que circulam na via pública. 

 

Apreciado o auto de vistoria elaborado por peritos, Técnicos da Autarquia, que confirmam 

o estado de degradação do mesmo imóvel e apontam como solução mais correcta a sua 

demolição e a remoção dos entulhos existentes, tendo em conta os perigos que apresenta, 

quer para a habitação em causa, quer para as confinantes, quer, ainda, para a via pública.  

Passada a votação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar o auto 

de vistoria em causa e fixar um prazo de trinta dias para que os proprietários procedam em 

conformidade com o recomendado pelos peritos, e que na falta de cumprimento por parte 

dos seus proprietários, substituir-se-á aos mesmos, suportando estes o pagamento dos 

encargos inerentes. 

 

O documento acima referido constitui anexos à presente ata com o nº. 11 

 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

1. - Medidas de âmbito municipal para o combate à crise (continuação): 

 

Foi presente a informação nº.313/2012, da Chefe de Divisão de Ação Social, que abaixo se 

transcreve: 
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“A Câmara Municipal de Castro Verde atenta à crise iniciada em 2009 e no âmbito das 

duas atribuições e competências, desenvolveu uma proposta com algumas medidas anti-    

-crise no sentido de minimizar localmente os efeitos colaterais da mesma. 

 

A referida proposta for aprovada em 18 de Fevereiro de 2009 e teve continuidade nos anos 

de 2010 e 2011, nomeadamente na atribuição/alargamento do Cartão Social. 

 

Neste âmbito, e face à atual situação económica, torna-se imperativo a prorrogação das 

medidas aprovadas no ano de 2009, designadamente a aplicação das medidas aprovadas no 

ano de 2009, designadamente a aplicação da reformulação da capitação do rendimento do 

agregado familiar, beneficiários do Cartão Social. 

 

Assim coloco à consideração superior a decisão de aprovação e continuidade das medidas 

acima mencionadas, dado ser necessário clarificar o suporte legal a aplicar na execução 

das mesmas.” 

 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, dar 

continuidade às “Medidas Anti-crise” aprovadas no ano 2009. 

 
2. - Adesão do Parque de Campismo Municipal à campanha “O Alentejo Dá-lhe Tudo”: 

 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Vereador Paulo 

Nascimento: 

 

“Nos termos da proposta da Turismo do Alentejo, ERT, que se anexa, e tendo presente o 

parecer da técnica responsável pela coordenação do Parque de Campismo de Castro 

Verde, proponho a adesão deste equipamento municipal à campanha “O Alentejo Dá-lhe 

Tudo”, a qual prevê, no que concerne ao alojamento, a oferta de uma noite numa estadia 

de três noites, ou seja o cliente que dorme três noites paga duas, sendo que as unidades 

aderentes a esta iniciativa não terão qualquer custo adicional com esta campanha, tendo 

unicamente que fazer esta oferta a quem apresentar o respetivo “voucher”, mediante 

disponibilidade da unidade. 

 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a proposta formulada 

pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 

 

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº. 12. 

 

3.- Corta Mato Distrital do Desporto Escolar: 

 

Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Vereador Paulo Nascimento: 

 

“Nos dois últimos anos lectivos Castro Verde foi palco da realização do Corta Mato 

Distrital Escolar, reunindo uma participação na ordem dos 1200 atletas. 

 

Atendendo às características do terreno onde se disputa a prova e às condições logísticas 

do Estádio Municipal 25 de Abril, a Direcção Regional de Educação do Alentejo volta a 

solicitar a colaboração da Câmara Municipal de Castro Verde na realização do Corta Mato 

Distrital Escolar de 2012, a acontecer nas imediações do estádio, no dia 16 de Fevereiro, a 

partir das 10h00. 
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Assim, tendo presente uma política educativa e de desenvolvimento desportivo, onde o 

atletismo é componente da dinâmica local, que levou à criação de uma rede de 

equipamentos, bem como a mais valia da afirmação de Castro Verde no espaço desportivo 

regional, proponho que a autarquia se associe à iniciativa nos termos da proposta anexa”. 

 

Após apreciação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, apoiar a 

realização daquela actividade nos termos propostos. 

 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 13. 

 

4.- Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Castro Verde e o 

      Motoclube de Castro Verde: 

 

Apresentou o Senhor Vereador Paulo Nascimento a proposta de Minuta de Protocolo a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Castro Verde e o Motoclube de Castro Verde, que 

se anexa à presente ata, dando-se aqui como integralmente transcrita. 

 

Após apreciação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 

referida minuta. 

 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 

 

 Concessão de Autorização para Venda Ambulante: 

 

Foi presente o pedido de concessão de autorização para venda ambulante do Senhor 

Manuel Pereira Aleixo, residente na Rua Duque da Terceira nº 3, em Alvalade, para venda 

de frutas e produtos hortícolas.  

 

Apreciado o mesmo, e com base na informação nº 19/2012 elaborada pela Secção 

Administrativa, deliberou a Câmara indeferir o pedido, por unanimidade e nominalmente, 

cumprindo-se o estipulado no Regulamento Municipal para o Exercício da Actividade de 

Vendedor Ambulante, que impõe limite para o exercício da actividade a vendedores não 

domiciliados fiscalmente no Concelho de Castro Verde, estando aquele limite já excedido.  

 

 Outros assuntos: 

 

Interveio ainda neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador José Francisco 

Colaço Guerreiro a informar que irá doar ao Museu da Ruralidade os seus escritos sobre o 

Cante Alentejano, em formato de CD. 

 

Acrescentou ainda, o mesmo Vereador, da realização de uma petição On-line a apoiar a 

Candidatura do Cante Alentejano a Património Imaterial da Humanidade. 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

 

Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para 

que produza efeitos imediatos, não tendo o Senhor Vereador António João Colaço, à 

exceção dos pontos “Período antes da ordem do dia” e “Aprovação da ata da reunião 

anterior”, participado no restantes assuntos devido a compromissos inadiáveis assumidos 

anteriormente. 
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ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18 horas, da qual se lavrou a 

presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros 

presentes, e por mim, Patrícia Inês Fernandes Jesuino, Secretária do Gabinete de Apoio 

Pessoal, que a secretariei. 

 

 


