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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 

2012. 

 
 
Nº. 4/2012 
 

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

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e 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 15:17 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 

 

Apresentou o Senhor Presidente o seguinte documento para discussão: 

 

“Proposta de Tomada de Posição 

 

Considerando: 

 A apreciação e o conteúdo das informações transmitidas na reunião da ANMP 

realizada em Aljustrel no passado dia 11 de Novembro sobre a Proposta de OE 

2012 e o Documento Verde da Reforma da Administração Local; 

 Os desenvolvimentos sucedidos desde então nomeadamente a aprovação da Lei nº 

64-B/2011, de 30 de Dezembro (OE 2012), Decreto-Lei nº 30/2012, de 13 de 

Fevereiro (Enquadramento Orçamental) e a “Lei dos Encargos Assumidos e não 

pagos”, recentemente aprovada pela Assembleia da República, 

 

A Câmara Municipal de Castro Verde, na sua reunião de 15 de Fevereiro de 2012, 

deliberou solicitar à Associação Nacional de Municípios Portugueses que tome a 

iniciativa urgente de promover reuniões descentralizadas com os seus associados para 

explicitação do conteúdo e consequências práticas desta legislação. 
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Em alternativa a estas reuniões ou na sua sequência, dada a gravidade dos efeitos 

relevantes destas politicas para o futuro do Poder Local Democrático, julgamos mesmo 

que se impõe promover um debate alargado das mesmas (e também a Reforma 

Administrativa) no âmbito de um Encontro Nacional de Autarcas ou mesmo de um 

Congresso Extraordinário da ANMP.” 

 

Discutido o assunto, passada a votação nominal, deliberou a Câmara, por unanimidade, 

aprovar a tomada de Posição, conforme proposto. 

 

Apresentou, ainda, o Senhor Presidente neste ponto da ordem de trabalhos o seguinte 

documento: 

 
“Proposta de Moção 

Sobre a reforma administrativa (Extinção de Freguesias) 

 

A proposta de lei da reorganização administrativa do território das freguesias aprovada 

pelo Conselho de Ministros em 2 de Fevereiro mantém, ao contrário do que se procura 

fazer crer, o essencial dos objectivos fixados pelo governo e expressos no “Documento 

Verde da Reforma da Administração Local”. 

 

Esta proposta – cuja consequência seria a do aprofundamento das assimetrias e perda de 

coesão (territorial, social e económica), o abandono ainda maior das populações, o 

acentuar da desertificação e da ausência de resposta aos interesses populares e à 

satisfação das suas necessidades, vai ao arrepio do aprofundamento e da participação 

democrática nas nossas comunidades. 

 

A proposta do governo, para a concretização dos seus objectivos, substitui agora o 

conceito de «critérios» pelo de «parâmetros» e fixa quotas de redução que 

obrigatoriamente têm de ser concretizadas, em 50% para as “freguesias urbanas” ou 

sedes de concelho e 25% para as “freguesias rurais”, atribuindo a “competência” para 

decidir em concreto sobre a redução às assembleias municipais.  

 

A Câmara Municipal de Castro Verde, rejeita ser cúmplice e promotora da liquidação de 

freguesias no Concelho e delibera enviar a presente tomada de decisão à Assembleia 

Municipal para eventual posição sobre esta matéria.” 

 

Discutido o assunto, passada a votação nominal, deliberou a Câmara, por unanimidade, 

aprovar o aludido documento. 

 

Questionou o Senhor Vereador António José Paulino sobre o motivo que levou à não 

realização da iniciativa Peddy Paper dos Entrouxos? 

 

A esta questão respondeu o Senhor Vereador Paulo Nascimento informando que não foi 

possível constituir equipa de trabalho para a preparação e realização do evento. Mais 

acrescentou, que este ano de interregno será aproveitado para reflectir sobre o futuro do 

mesmo.    

 

Questionou, ainda, o Senhor Vereador António José Paulino o Senhor Presidente se ia ser 

dada tolerância de ponto aos trabalhadores do Município, no dia de Carnaval? 
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A esta questão respondeu, o Senhor Presidente, que nesta Câmara têm sido sempre 

seguidas as tolerâncias de ponto decretadas pelo Governo, portanto, esta não será 

excepção. Referiu ainda, que neste Município não há nenhuma iniciativa, corso ou desfile, 

no dia de Carnaval, que justifique a tomada de outra atitude. 

 

Na sequência da resposta do Senhor Presidente, o Vereador António José Paulino afirmou 

que as razões apontadas para a não concessão de tolerância de ponto não eram 

suficientemente fortes, e apresentou de seguida uma petição (anexo à ata com o nº 1) 

dirigida ao Senhor Presidente, a solicitar dentro das competências que lhe estão atribuídas, 

que conceda tolerância de ponto na 3ª feira de Carnaval aos trabalhadores do Município, e 

convidou todos os vereadores presentes a subscreverem o dito documento, sendo o mesmo 

apenas subscrito pelo vereador José Francisco Colaço Guerreiro. 

 

Seguidamente, o Senhor Presidente solicitou que os trabalhos fossem interrompidos para 

que pudesse apreciar o assunto com os vereadores do seu grupo político. 

 

Retomados os trabalhos, afirmou o Senhor Presidente que se iria debruçar sobre o assunto 

e que posteriormente decidiria. 

 

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: 

 Ofício da adpBEJA – Associação para a Defesa do Património de Beja sobre o 

seminário “Alentejo
4
- Quadratura do Desenvolvimento” a realizar no dia 27 de 

Fevereiro de 2012, no Auditório da Escola Superior de Educação – Instituto 

Politécnico de Beja; 

 Ofício do Lar Frei Manoel das Entradas a informar da Eleição dos novos corpos 

sociais para o triénio 2012/2014; 

 Carta do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Manuel Joaquim 

Barata Frexes, a apresentar os seus cumprimentos, decorrente da cessão de 

funções; 

 Ofício da Turismo do Alentejo - ERT, a agradecer a disponibilidade demonstrada 

por esta Autarquia na recente ação realizada neste concelho sobre o tema 

“Conhecer para Agir – Ação de Castro Verde”; 

 Ofício da Freguesia de Castro Verde a informar a atribuição dos topónimos de Rua 

da Arranha à via que confronta a nascente com a Rua de Almodôvar e circunda o 

ponte com estaleiros de Brito Camacho e Rua de São Jorge à via que inicia a 

nascente da Rua de Almodôvar e termina na Rua da Arranha poente;  

 Nota de imprensa da Câmara Municipal de Aljustrel acerca do encerramento de 

Centros Novas Oportunidades. 
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 E-mail da ACOS – Agricultores do Sul a dar conhecimento de uma reunião a 10 de 

Fevereiro de 2012, dos Agricultores do Baixo Alentejo para concertar estratégias: 

Paragem nas obras de Alqueva é negativa para a região e o País; 

 E-mail da ESDIME – a dar conhecimento da sua posição acerca do indeferimento 

da candidatura para o financiamento em 2012, do Centro Novas Oportunidades; 

 E-mail do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais a dar conhecimento 

da sua posição sobre o novo mapa judiciário; 

 Circular nº 6/2012 da ANMP sobre a tolerância de ponto nas Autarquias Locais no 

dia de Carnaval; 

 Circular nº 4/2012 da ANMP acerca da regularização de dívidas vencidas à Águas 

de Portugal; 

 Circular nº 8/2012 da ANMP sobre a Proposta de Lei nº 44/XII relativa à 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica; 

 Circular nº 11/2012 da ANMP sobre a Aplicabilidade aos Municípios do Artº 24º 

da Lei do Orçamento de Estado para 2012, suspensão dos Subsídios de Férias e de 

Natal; 

 Circular nº 13/2012 da ANMP, a informar a sua posição em relação aos Conselhos 

Municipais de Juventude (Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 

6/2012, de 10 de Fevereiro; 

 E-mail do Grupo Parlamentar do PCP a divulgar o Projecto de Lei nº 167/XII/1ª 

(PCP) que estabelecer a universalidade do acesso à televisão digital terrestre e o 

alargamento da oferta televisiva. 

  

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 1-A a 15. 

 

SUBSIDIOS E COMPARTICIPAÇÕES: 

 

1. - Concessão de Subsídio à Associação de Moradores do Bairro da Cerca dos 

       Pinheiros: 

 

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

da Cerca dos Pinheiros, para fazer face às despesas com a realização do Mastro Popular na 

Festa dos Santos Populares, nos dias 22 e 23 de Junho de 2012. 

 

Apreciado o assunto, conforme proposta do Senhor Vereador Paulo Nascimento a 

confirmar que se trata de uma iniciativa destinada ao público em geral, ultrapassando o 

espaço físico do bairro, e que se caracteriza por uma forte participação, deliberou a 

Câmara, por unanimidade e nominalmente, atribuir à referida Associação um subsídio no 

valor de 900 €, bem como autorizar o respetivo pagamento. 

 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº 16. 

 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

Obras Municipais: 

1. - Pedido de autorização para construção de anexo no logradouro da habitação 

      Municipal, sita na Rua da Reforma Agrária nº.7, em Castro Verde: 

 

Apresentou o Senhor Presidente para conhecimento, o pedido de autorização solicitado 

por Joaquim Manuel Guerreiro Vicente, arrendatário da habitação municipal sita na Rua 
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da Reforma Agrária nº.7, em Castro Verde, para construção de um anexo no logradouro da 

mesma, destinado a arrumos. Mais informou, que mediante o parecer técnico emitido pela 

Divisão de Gestão Urbanística e Ambiental o mesmo será indeferido, no entanto, o 

arrendatário em causa será notificado para se pronunciar num prazo de 10 dias.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 

 

Obras particulares/outros: 

1. - Pedido de aditamento ao alvará de loteamento nº.2/2001, nos termos do disposto 

       no artº 27º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo DL 26/2010, de 30 de 

       Março: 

 

Foi presente o pedido de aditamento ao alvará de loteamento nº.2/2001, solicitado por 

Eliana Silvestre Sousa Tomé, sito na Rua do Moinho, em São Marcos da Ataboeira, a qual 

visa alterar o polígono de implantação previsto e aumentar a área de construção máxima 

admitida em mais 6 m2, passando assim de 222 m
2 

para 228 m
2
 no alvará de loteamento 

em vigor. 

 

Apreciado o pedido, a Câmara, em face do parecer emitido pelo Gabinete de Gestão 

Urbanística e após terem decorrido as formalidades legais, deliberou, por unanimidade e 

nominalmente, aprovar o pedido de aditamento ao alvará nº 2/2001 nos termos propostos. 

 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº 17. 

 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 

 

1. - Apoio Logístico para Estágio – Equipa de Futebol Pied du Jura FC: 

 

Apresentou o Senhor Presidente o pedido de colaboração da Equipa de Futebol Suiça Pied 

du Jura FC para a realização de um estágio em Castro Verde, à semelhança do ano 

anterior, nomeadamente, através da cedência das instalações do Estádio Municipal 25 de 

Abril, de 1 a 4 de Março de 2012. 

 

Apreciado o mesmo, com base na proposta apresentada pelo Senhor Vereador Paulo 

Nascimento. Passada a votação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 

apoiar a Equipa com a cedência do Estádio Municipal 25 de Abril, nas datas solicitadas. 

 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº 18. 

 

2. - Concessão de Cartão de Vendedor Ambulante 

 

Foi presente o pedido de recurso do Senhor Manuel Pereira Aleixo, residente em Alvalade, 

para concessão de cartão de venda ambulante no concelho de Castro Verde, destinado à 

venda de frutas e produtos hortícolas. 

 

Apreciado o assunto, com base na informação nº 131/2012 da Divisão de Administração e 

Finanças. Passada a votação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 

aprovar a concessão do cartão de venda ambulante supra referido. 

 

O documento acima referido constitui anexos à presente ata com o nº 19. 
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3. - Parecer Prévio Vinculativo na Celebração/Renovação de Contratos de Aquisição 

      de Serviços ( artº 26º/4 da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento do 

      Estado para 2012) 

 

Apresentou o Senhor Presidente a Proposta do Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças a solicitar a emissão de parecer prévio vinculativo para a celebração de um 

contrato de aquisição de serviços para contratação de um Moleiro que desenvolva a sua 

atividade e efetue a manutenção do Moinho do Largo da Feira, de modo a garantir o seu 

funcionamento, integrando a rede de peças patrimoniais de interesse turístico, 

salvaguardando uma dinâmica de peça viva, que funcione de acordo com a tradição. 

 

Apreciado o assunto, passada à votação, deliberou a Câmara, por maioria e nominalmente, 

com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a emissão do parecer 

prévio vinculativo para a contratação em causa, conforme proposto. 

 

O documento acima referido constitui anexos à presente ata com o nº 20. 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

 

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

que produza efeitos imediatos. 

 

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. 

 

 

 


