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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012.  
 
 
Nº. 10/2012 
 
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 na qualidade de Vereadores. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS: 
 
Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, pelas 
15,25 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 
 

Não foi tratado qualquer assunto neste ponto da ordem de trabalhos. 
 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação das atas das reuniões anteriores (ordinária e extraordinária): 
 

Atendendo que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia das atas das 
reuniões anteriores, realizadas nos dias 11 e 16 de Abril corrente, foi dispensada a sua 
leitura, pelo que o Sr. Presidente colocou-as à consideração dos restantes membros e, não 
havendo qualquer propostas de alteração, submeteu-as à votação, nominalmente, tendo a 
primeira sido aprovada por unanimidade, e a segunda por maioria, com a abstenção do Sr. 
Vereador António João Fernandes Colaço, por não ter estado presente na mesma reunião.  
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
1. - Expediente: 
 
Deu o Sr. Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 
 

• “E-mail” da Câmara Municipal de Almodôvar dando conhecimento da tomada de 
posição sobre a candidatura do Cante Alentejano a Património Imaterial da 
UNESCO. 
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• Comunicado da Comissão Executiva da Candidatura do Cante Alentejano a 
Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

• Carta do Deputado do Partido Socialista, Sr. Luís Pita Ameixa, informando que 
votou contra a proposta de lei do Governo que visa extinguir obrigatoriamente 
muitas freguesias e que envolve as Assembleias Municipais a participarem 
forçadamente nesse processo. 

• Convite do Município do Crato, a participar na Conferência-Debate “A Barragem 
do Pisão tem futuro”, a realizar no próximo dia 28 de Abril, naquela localidade. 

• Convite da AMBAAL a participar no 3º. Encontro “Defender as Populações, 
Valorizar o Poder Local Democrático, Cumprir Portugal”, e realizar no próximo 
dia 3 de Maio, em Vendas Novas. 

• “E-mail” da Câmara Municipal de Torres Novas, dando conhecimento da 
exposição feita ao Ministro de Estado e das Finanças acerca da aplicação da 
Portaria nº.106/12, acerca da avalização dos prédios urbanos. 

• “E-mail” do Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, acerca 
da aplicação da Lei nº.8/2012, designada por “Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso”. 

•  Relatório e Contas do Lar Jacinto Faleiro, relativo ao exercício de 2011. 
• Boletim Informativo da Associação de Agricultores do Campo Branco, referente 

ao mês de Abril corrente. 
 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs 1 a 9. 
 
2. – Relatórios de desempenho das Divisões de Administração e Finanças, de Gestão  
       Urbanística e Ambiental, de Obras e Serviços Urbanos, da Acão Social, Educação 
       Cultura e Desporto, e do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento: 
 
Apreciou a Câmara e ratificou, por unanimidade e nominalmente, os despachos proferidos 
pelo Sr. Presidente ao atribuir a avaliação qualitativa de desempenho satisfatório nas 
divisões municipais acima referidas, considerando os relatórios de desempenho respetivos. 
 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs 10 a 14. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Secção Financeira e do Património 

 
1. - Pagamentos balancete: 
1.1. - Mapa Centralizador da Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador da Receita e Despesa, referente ao 
período de 1 a 30 de Março, o qual apresenta os seguintes saldos: 
 

• Receitas próprias: 
 

Saldo do ano de 2011 1.082.980,31 € 
Receitas cobradas 2.696.847,66 € 
Soma 3,779.827,97 € 
Despesas realizadas 3.170.922,96 € 
Saldo em 30/3/2012 608.905,01 € 
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• Operações de Tesouraria: 

 
Saldo do ano de 2011 530.952,16 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 200.615,79 € 
Soma 731.567,95 € 
Op. Extra. Orçamentais - Saídas 157.769,60 € 
Saldo em 30/3/2012 573.798,35 € 

 
DISPONIBILIDADES 
Caixa  384,83 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 1.179.818,53 € 
Total das disponibilidades em 30/3/2012 1.182.703,36 € 
Documentos 19.791,86 € 
Total de movimentos de tesouraria em 30/3/2012 1.202.495,22 € 

 
• Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos respeitantes a 

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 30 de Março de 
2012: 605.886,45 € 
 

O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 15. 
 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 
 
1. - Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Foram presentes os projetos das especialidades para efeitos de deliberação final sobre o 
processo de obras requerido por Fernando Sousa Caeiros, para ampliação da sua 
habitação, sita na Rua 4 de Junho nº.39, em Castro Verde (procº. Nº.26/211). 
 
A Câmara, em face dos pareceres emitidos sobre os mesmos, deliberou, por unanimidade e 
nominalmente, aprová-los para efeitos de decisão final sobre o processo de obras em 
causa. 
 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
1. - Empreitada de Reconversão da Fábrica das Artes em Castro Verde 
 

• Trabalhos a mais imprevistos II: 
 
Apreciou a Câmara a informação do Gabinete de Gestão Urbanística acerca dos trabalhos 
a mais imprevistos II, necessários para exequibilidade e prossecução da obra em título, 
devido ao aumento das quantidades de perfis metálicos HEB240 na superstrutura e 
fornecimento e montagem de quadros parciais de AVAC e respetiva montagem, o que irá 
representar um acréscimo de 41.380,22 € e 24.638,00 €, respetivamente, relativamente aos 
valor do contrato da empreitada, pelo que em termos de conclusão e proposta verifica-se 
que: 
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- O valor dos trabalhos imprevistos, de espécie não prevista, no contrato, irá acarretar um 
valor de 21.319,50 € conforme a “Proposta de trabalhos imprevistos no contrato”, 
apresentado em anexo. 
 
- O valor dos trabalhos imprevistos, de espécie prevista no contrato, irá acarretar um valor 
de 44.698,71 €, conforme a “Proposta de Trabalhos previstos no contrato”, apresentado 
em anexo. 
 
- O valor dos trabalhos imprevistos que vão dar origem ao segundo contrato adicional da 
empreitada terá um valor de 68.018,22 €. 
 
-O valor apresentado no primeiro contrato adicional importa em 76.886,58 €, e representa 
5,8% do valor da adjudicação. 
 
-O valor total dos dois contratos adicionais é de 142.904,80 € (76.886,58 € + 66.018,22 €) 
atinge aproximadamente 10,79% do valor da adjudicação, cumprindo assim o limite 
imposto pelo nº.3 do artigo 370º. do Decreto-Lei nº.18/2008, de 29 de Janeiro (CCP). 
 
- Estes trabalhos a mais, enquadram-se no disposto na alínea b) do nº.1 do artigo 370º. Do 
CCP, que considera trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidades não esteja 
prevista no contrato e que “Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do 
objeto do contrato sem inconvenientes graves para o Dono da Obra ou, embora separáveis, 
sejam estritamente necessários à conclusão da obra”. 
 
-Mais de acordo com o Decreto-Lei nº. 278/2009,de 2 de Outubro, que veio alterar o artigo 
370º., possibilitando elevar o limite dos trabalhos a mais para 25% do preço contratual no 
caso de obras de reabilitação e restauro de imóveis, sendo a nossa empreitada enquadrada 
nesse Decreto-Lei. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, em face da informação acima referida, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente, aprovar os trabalhos a mais imprevistos II da “Empreitada 
de Reconversão da Fábrica das Artes em Castro Verde”, e celebrar com o respetivo 
empreiteiro o correspondente contrato de trabalhos adicional. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 16. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT O 
 
1. - Concessão/renovação de cartões sociais: 
 
Segundo proposta e documentação apresentadas pela Divisão de Ação Social, Educação, 
Cultura e Desporto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente o seguinte: 
 

• Conceder cartão social a: Manuel Fernandes Martins Pereira, residente em São 
Marcos da Ataboeira, Augusta Maria Anastácio Correia Vaz, Maria da Conceição 
Cruz Gomes Paulos e Maria Augusta da Silva Diogo, todos residentes em Castro 
Verde, Maria José Silva Gonçalves Carneirinho e Maria da Conceição Farias 
Mateus, residentes em Aivados, Adelina Santos Afonso, residente em Santa 
Bárbara de Padrões, Palmira Jesus Costa Marçalo, residente na Sete, Maria Amélia 
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Severo Carrapiço Martins e José Manuel Varela Martins, todos no escalão A, e a 
Olimpia Guerreiro Lobo, residente no Lombador, no escalão B. 

• Renovar o cartão social de Maria Luísa Palminha Guerreiro Sardinha, Castro 
Verde, no escalão B. 

• Indeferir os pedidos de concessão de cartão social de Eduardo Francisco Apolónia 
Parreira, residente em Entradas, de Maria Isabel Dores Costa, residente em São 
Marcos da Ataboeira e de Maria Carmelita Gaspar Carlos, residente em Castro 
Verde, em virtude dos seus rendimentos per capita excederem o previsto no 
respetivo Regulamento Municipal. 

 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 17. 
 
2. - Celebração de protocolo de colaboração entre a Escola Superior de Tecnologia e  
      Gestão do Instituto Politécnico de Beja e a Câmara Municipal de Castro Verde: 
 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da dinâmica de parcerias entre esta Autarquia e o Instituto Politécnico de Beja 
e numa política de desenvolvimento territorial onde a intervenção dos estabelecimentos de 
ensino superior da região deve ser entendida como uma mais-valia, proponho a celebração 
do protocolo com a Escola Superior de Tecnologia de Beja, nos termos da minuta anexa. 
 
Apreciado o assunto, onde o Sr. Vereador Paulo Nascimento, prestou os esclarecimentos 
adicionais que julgou necessários, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
celebrar com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja o 
protocolo de colaboração em causa, nos termos da minuta que se anexa à presente ata e 
que se dá, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
 
3. – Concessão de apoio financeiro à Confraria dos Cavaleiros de S. Pedro, para  
       coorganização do Dia Equestre: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta formulada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito das parcerias programadas na XXII Quinzena Cultural Primavera no Campo 
Branco, a Confraria dos Cavaleiros de S. Pedro assume a coorganização do Dia Equestre, 
no dia 28 de Abril, e que engloba as iniciativas: Passeio e Cavalhadas. 
 
Assim, com o objetivo de dar suporte a algumas despesas assumidas pela associação 
(prémio e refeições), proponho ma atribuição de um subsidio de 800 € à Confraria dos 
Cavaleiros de S. Pedro”. 
 
A Câmara, em face do exposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente, atribuir à referida Confraria o apoio financeiro proposto no 
montante de 800 €, bem como autorizar o respetivo pagamento. 
 
4. - Reordenamento da Rede Escolar para 2012/2013: 
 
Na sequência da informação prestada pelo Sr. Presidente, deliberou a Câmara, por 
unanimidade e nominalmente, emitir o seguinte parecer prévio sobre a matéria em título: 
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“Nos termos da comunicação S/5530/2012 da Direção Regional de Educação do Alentejo, 
e do despacho nº.4463, de 01.03., a Câmara Municipal de Castro Verde, conforme 
deliberação da reunião ordinária de 26 de Abril de 2012, emite parecer prévio positivo 
relativo à criação de um novo agrupamento de escolas na área do concelho de Castro 
Verde, resultante da agregação do atual Agrupamento de Escolas com a Escola Secundária 
de Castro Verde: 
 
O presente parecer positivo tem por base a realidade territorial do concelho, 
condicionado, no entanto, a que sejam salvaguardadas as seguintes situações: 
 

1. Que a Comissão Administrativa Provisória a criar para instalação do futuro 
agrupamento seja constituída pelo número de elementos adequado ao exigente 
trabalho a desenvolver, uma vez que o número consagrado na lei não nos parece 
suficiente. 

2. Que seja reequacionado o timing correto para o início de funcionamento do novo 
agrupamento, de modo a possibilitar o desenvolvimento do processo com 
maturidade necessária, uma vez que na presente data nos encontramos a dois meses 
do final do ano letivo 2011/2012. 

3. Que sejam salvaguardados os atuais postos de trabalho, do Agrupamento e da 
Escola Secundária, nos estabelecimentos de ensino no futuro Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Castro Verde. 

4. Que seja equacionada uma intervenção no parque escolar, por parte do Ministério 
da Educação, com objetivo dotar as instalações dos estabelecimentos de ensino das 
condições necessárias ao desenvolvimento de um ensino de qualidade.” 

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

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para 
que os assuntos tratados produzam efeitos imediatos. 
 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 17,05 horas, da qual se 
lavrou a presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros 
presentes, e por mim, Fernando Colaço Sebastião, Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, que a secretariei. 
 
 
 
 
 


