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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 
2012. 
 
 
Nº. 5/2012 
 
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 e António José da Luz Paulino, como 
Vereadores. 
 
Faltou o Sr. Vereador Paulo Jorge Maria do Nascimento, cuja falta foi justificada pelo 
facto de estar a representar esta Câmara Municipal na abertura da Bolsa de Turismo de 
Lisboa, onde a Autarquia está integrada no Pavilhão Promocional do Alentejo. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor 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, tendo, todavia, dada a 
existência de documentos urgentes no âmbito da Divisão de Obras e Serviços Urbanos -
Obras Municipais, aceite a inclusão na ordem de trabalhos um ponto específico para o 
efeito. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Interveio o Sr. Vereador António José Paulino, ainda acerca da decisão tomada pelo Sr. 
Presidente em não conceder tolerância de ponto no dia de carnaval aos funcionários do 
Município, manifestando o seu desagrado pela forma como o Sr. Presidente apresentou o 
assunto na última Assembleia Municipal, onde deixou a ideia que os Vereadores do PS 
estariam as desvalorizar e a branquear as medidas drásticas que o governo tem tomado 
contra a portugueses, com assuntos de menor importância. 
 
Referiu ainda o Sr. Vereador se, o assunto não tinha importância, porque interrompeu os 
trabalhos na última reunião do órgão, para conferenciar com os elementos do seu grupo 
Politico? e porque sentiu a necessidade de no próprio dia de Carnaval, ir de secção em 
secção justificar-se aos trabalhadores? 
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Por fim reafirmou que foi um erro a tomada de tal decisão e que o ónus da mesma irá 
recair sobre a pessoa do Sr. Presidente. 
 
O Senhor Presidente, em resposta, “aduziu mais uma vez as razões da sua decisão de não 
conceder “tolerância de ponto” na terça-feira de Carnaval (Prática corrente do Município 
de Castro Verde em acompanhar as decisões oficiais nesta matéria, sem as questionar, 
conjugada com o facto de na área do Concelho as tradições carnavalescas e o investimento 
municipal em iniciativas próprias não ser relevante) e rebateu a afirmação de que “sentiu a 
necessidade de ... ir, de secção em secção, justificar-se aos trabalhadores”. 
 
O que aconteceu foi a realização de quatro reuniões com trabalhadores da Autarquia 
(Estaleiro, Armazéns e Oficinais, Fórum e Paços do Concelho) para abordagem e 
esclarecimento do conjunto de medidas que este Governo, na senda das orientações 
emanadas pelo anterior e a pretexto do combate à crise e da necessidade de redução do 
défice, tem vindo a lançar sobre o Poder Local que na prática constituem sérios ataques à 
sua autonomia e podem conduzir a curto prazo à sua paralisação completa.” 
 
Em seguida o Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro, alertou para a água 
proveniente de eventuais roturas ou das torneiras do sistema de rega do “Jardim do 
Padrão”, pelo facto da mesma surgir até às ruas adjacentes. 
 
Manifestou o mesmo Vereador a sua preocupação para o aumento significativo, e fora do 
que é normal, do número de óbitos verificados nestes últimos tempos em todo o concelho. 
 
Em seguida manifestou a sua preocupação sobre a forma como a candidatura do Cante 
Alentejano a Património da Humanidade está a ser conduzida, por verificar uma falta de 
participação efetiva neste processo por parte das Autarquias e dos Grupos Corais, pelo que 
apresentou a seguinte proposta: 
 
“O Cante Alentejano é uma prática etno musical ancestral, ainda muito arreigada na nossa 
memória colectiva e vivenciada activamente no concelho de Castro Verde, quer através de 
abordagens espontâneas e ocasionais, quer através da sua interpretação sistemática e 
organizada pelos nossos Grupos Corais. 
 
Desde 1974, as autarquias do concelho têm vindo a promover e a apoiar o surgimento dos 
nossos coros, facultando-lhes meios financeiros e logísticos para que o seu desempenho 
não esmoreça e a sua qualidade se eleve. 
 
O anúncio no último trimestre de 2011 da preparação de uma candidatura do Cante a 
Património da Humanidade, foi naturalmente bem recebida por todos aqueles que 
valorizam a nossa tradição vocal e gerou-se uma justa expectativa quanto ao benefício que 
tal dinâmica poderia trazer para o fortalecimento daquele nosso traço identitário. 
Porém, o desenvolvimento do processo de organização da candidatura, ostracizou tanto as 
autarquias quanto os Grupos Corais do nosso concelho. 
 
Nem umas nem outros foram ouvidos, na feitura do projecto , nem sequer, na elaboração 
do “ plano de salvaguarda” , instrumento essencial à aprovação da candidatura e 
repositório de normas e medidas que, futuramente, comprometerão todos. 
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Por outro lado, a organização estabeleceu para si própria a data de 30 de Março de 2012 
para fazer a entrega do processo na UNESCO, em Paris, o que deixa somente um mês 
disponível para que se possam processar algumas indispensáveis alterações estruturais e 
orgânicas na candidatura, bem assim como, a mesma proceder atempadamente ao registo 
prévio do Cante Alentejano no INPCI (Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial) como manifestação de PCI, a que obriga o Decreto-Lei nº 139/2009 de 15 de 
Junho.  
 
Neste contexto, o presidente da comissão científica, Rui Vieira Nery, apresentou a sua 
demissão do cargo, alegando em resumo que  : “ … tal como neste momento está 
concebida, a candidatura do cante enferma de vários problemas que causaram a rejeição de 
inúmeras candidaturas nestes dois últimos anos pela Unesco” . “ … a preparação da 
candidatura do cante não foi acompanhada de um processo amplamente participativo 
envolvendo as comunidades que praticam o género ….” . “ … o cante alentejano não está 
inserido em nenhum inventário português de Património Cultural Imaterial, nem – mais 
uma vez - o processo em curso de solicitar a sua inscrição no Inventário Nacional está a ter 
qualquer input das comunidades envolvidas, precisamente a razão que levou na reunião de 
Bali a Comissão Intergovernamental a recusar a inscrição de várias candidaturas 
apresentadas pela Índia e extremamente bem elaboradas em todos os demais aspectos” . “ 
…a insistência voluntarista numa apresentação dentro de pouco mais de um mês exclui 
por completo esse trabalho”. Logo, “ … expõe a candidatura a fortes possibilidades de 
rejeição em qualquer das sucessivas fases de avaliação pela UNESCO, o que, como o 
determinam os regulamentos da Convenção, implicaria a impossibilidade de a voltar a 
apresentar durante anos”. 
Face a todo este circunstancialismo e porque consideramos que o êxito da candidatura do 
Cante a Património é um desiderato de particular importância cultural para o nosso 
concelho,  
 
Propomos que o Município condicione o seu apoio à candidatura: 
 
1 -Ao adiamento da data 30 de Março de 2012, prevista para a sua entrega na Unesco em 
Paris 
2- À reestruturação orgânica e funcional do projecto de modo a que esteja garantida a 
participação efectiva das autarquias e dos corais do concelho na sua elaboração e 
acompanhamento. 
 
29 de Fevereiro de 2012” 
 
Apreciada a proposta apresentada, o Sr. Presidente sugeriu a realização de um intervalo 
nos trabalhos para que os eleitos da CDU pudessem fazer uma análise mais aprofundada 
da mesma proposta. 
 
Retomados os trabalhos, e reapreciada a referida proposta, o Sr. Presidente da Câmara 
sugeriu a seguinte alteração à mesma, na sua parte final: 
………………. 
“Propomos que a “Comissão Executiva” da candidatura reúna e se pronuncie 
formalmente sobre estas questões e pondere o adiamento da apresentação da 
candidatura, com vista ao seu aprofundamento e reforço de sustentabilidade.” 
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Apreciado e discutido o assunto, foi a mesma proposta aprovada por unanimidade, com a 
alteração proposta introduzida. 

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 
 

Informações: 
 
Deu o Senhor Presidente conhecimento do Relatório Semestral elaborado pelo Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimento, tendo prestado algumas informações adicionais que julgou 
por conveniente. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº 1. 
 
Expediente: 
 
Deu o Senhor Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 

• “E-mail” da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento 
da comunicação enviada ao Sr. Ministro da Economia e Emprego relativa a 
“Comunicações Eletrónicas – Taxa Municipal de Direitos de Passagem”. 

• Fax da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação comunicando 
a caducidade do protocolo de colaboração celebrado com esta Autarquia face ao 
encerramento do Centro de Divulgação das Tecnologias de Informação, instalado 
em Castro Verde, decorrente do processo de extinção determinado pelo Decreto-
Lei nº.98/2011, de 21 de Setembro. 

• “E-mail” da Associação para a Defesa do Património de Beja acerca da realização 
do Seminário “Alentejo – Quadratura do Desenvolvimento”. 

• Fax da Associação de Municípios do Distrito de Beja dando conhecimento dos 
ofícios enviados à Sr ª. Ministra da Justiça e ao Sr. Bastonário da Ordem dos 
Advogados acerca do novo Mapa Judiciário – Encerramento de Comarcas”. 

• Fax dos Cargos Dirigentes Superiores da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo apresentando os seus cumprimentos ao 
terminarem o mandato naquelas funções. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 2 a 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5/11 
Reunião ordinária da CMCV de 29/2/2012 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - 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): 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta sobre o assunto em 
título, elaborada pelo Sr. Chefe da Divisão de Administração e Finanças, e sobre a qual 
proferiu idêntico despacho ao proferido na proposta aprovada na reunião realizada n o dia 
1 de Fevereiro corrente sobre o mesmo assunto (“Objeto de Reunião - Pese embora a 
eventual não aplicabilidade do procedimento às Autarquias Locais, a prudência jurídica 
talvez o aconselhe. De qualquer modo, entendemos que este quadro legal configura mais 
um ataque claro à autonomia política (por via administrativa) do PODER LOCAL.”) 
 
“Considerando que a Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento do Estado para 
2012, determina no seu artigo 26º/4, a necessidade da obtenção de parecer prévio 
vinculativo, na celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos 
e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; 
 
Considerando que o legislador considerou para esta aquisição de serviços, 
designadamente, os contratos de prestações de serviços nas modalidades de tarefa e 
avença e consultadoria técnica; 
 
Considerando que a palavra “designadamente”, tem uma extensão de difícil alcance, aliás 
diga-se que o Decreto-Lei nº 29-A/2011, de 1 de Março, diploma que estabelece as normas 
de execução do Orçamento do Estado para 2011, segundo o seu artº 69º/2, considera como 
não estando sujeitas ao disposto o artigo 22º/ 1 e 2 da Lei nº 55-A/2010, de 31 de 
Dezembro, LOE 2011, apenas as seguintes situações: 
1) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos 
no artigo 1º/2 da Lei nº 23/96, de 26 de Julho, como são exemplo: o fornecimento de água, 
energia eléctrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 
electrónicas, serviços postais, tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos 
urbanos; 
 
2) Contratos mistos, cujo tipo contratual preponderante não sejam a aquisição de serviços; 
3) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços adjudicados ao 
abrigo de acordo-quadro; 
 
4) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com entidades públicas empresariais; 
 
5) As renovações de contratos de aquisições de serviços, nos casos em que tal seja 
permitido, quando os contratos tenham sido celebrados ao abrigo de concurso público em 
que o critério de adjudicação tenha sido o mais baixo preço. 
 
Considerando que a Portaria nº 9/2012, de 10 de Janeiro, considera ainda expressamente 
no âmbito da consultadoria técnica, as áreas jurídica, arquitectónica, informática ou de 
engenharia; 
´ 
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Considerando, pelo que fica atrás exposto, que a exigência do parecer prévio vinculativo 
aplica-se a qualquer contrato de aquisição de serviços, qualquer que seja o seu objecto e a 
qualquer pessoa colectiva ou singular, salvo as excepções atrás mencionadas;  
 
Considerando que nas autarquias locais, o parecer prévio é da competência do órgão 
executivo cf. dispõe o artº 26º/8 da LOE de 2012, e depende da verificação dos requisitos 
previstos nas alíneas a) e c) do nº 5 do mesmo artigo, bem como da alínea b) do mesmo 
número (5), com as devidas adaptações; 
 
Considerando que falta regulamentar os termos e a tramitação desse parecer através de 
Portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais, das 
finanças e da Administração Pública, cf. dispõe o artº 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 
de Setembro, segundo a nova redacção dada pelo artº 20º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de 
Abril – Orçamento do Estado para 2010, facto que apesar disso não constituiu 
impedimento legal para que a Inspecção-Geral de Finanças – IGF, dispensasse o mesmo, 
dado que está a pedir este procedimento nas autarquias que está a inspeccionar;  
 
Considerando a Portaria nº 9/2012, de 10 de Janeiro que define os termos e tramitação a 
aplicar a todos os contratos de aquisição de serviços, celebrados por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, onde nos 
incluímos, pf. do artº 1º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro; 
 
Assim, apesar das dúvidas que persistem, mas à cautela, sobre a legalidade da despesa, 
dada a acção que a IGF está a desenvolver no terreno e as consequências que daí possam 
resultar, a nulidade de todos os contratos de aquisição de serviços, quer celebrados 
(novos), quer renovados em 2012, que a poderem ser considerados nulos os pagamentos 
que daí resultantes seriam por consequência considerados pagamentos ilícitos, proponho a 
V. Ex.ªs. 
 

a) O parecer “prévio” para as contratações de aquisição de serviços efetuados no ano 
de 2012, e através de procedimento concursal, que junto em anexo, sob o titulo: 
Parecer “prévio” para a celebração de contratos de aquisição de serviços 
2012; 

b) O parecer “prévio”, para as renovações de contratos (escritos) de aquisição de 
serviços efetuados, que junto em anexo, sob o título: Parecer prévio, para a 
renovação de contratos de aquisição de serviços – 2012; 

 
Levo para comunicação, e na sequência da decisão proferida pela Câmara Municipal em 
sua reunião ordinária de 01 de Fevereiro de 2012, as seguintes aquisições de serviços, que 
junto em anexo, sob o título: Comunicação, na sequência de parecer genérico, de 
aquisição de serviços, de valores contratados até 5.000,00 € - 2012. 
 
Mais, permitam-me ainda propor, que o parecer genérico seja extensivo a qualquer 
aquisição de serviços, de montante anual até 5.000,00 €, cf. possibilidade admitida pelo 
artº.4º/4 da Portaria nº.9/2012, de 10 de Janeiro, com o compromisso dos Serviços 
posteriormente efetuarem essa comunicação a esse Órgão Executivo nos mesmos moldes 
daquelas que estão ser feitas presentemente.” 
 
Estão abrangidos pela presente proposta os seguintes contratos de prestação de serviços: 
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A que se refere a alínea a) do nº.5 da proposta com: Miguel de Brito Sales, Pedro Campos 
Costa Unipessoal Ldª.; Laclibe – Laboratório de Análises Clinicas Ld ª; Prosegur – 
Companhia de Segurança Unipessoal Ldª.; M.P.T. – Medicina e Prevenção no Trabalho 
Ld.ª.(Segurança e Higiene do Trabalho); Arnaldo Matos Pereira Ld.ª; e M.P.T. – Medicina 
e Prevenção no Trabalho Ld.ª. (Medicina no Trabalho). 
 
A que se refere a alínea b) com: Nuno Miguel Martins Mendes e Consulplanicie – 
Engenheiros Consultores Ld.ª. 
 
Comunicação, na sequência de parecer genérico, de aquisição de serviços, de valores 
contratados até 5.000,00 € - 2012: Os contratos celebrados com Sul Limpa – Limpeza de 
Fossas e Esgotos do Sul, Unipessoal Ld.ª.; Assistorres – Ar Condicionado Ld.ª; AR 
Montalvo & Associados, Sociedade de Advogados; Enkrott , Gestão e Tratamento de 
Águas SA; João Dias Urgeiro; e, Rui Manuel Santos Rosa 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada, 
por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador António José da Luz Paulino, à exceção 
da renovação do contrato com a Consulplanice, em que o mesmo votou contra. 
 
Justificou o Sr. Vereador o seu voto contra, “por sempre entender que a contratação em 
causa, se tratar de uma nomeação política encapotada, pois o técnico que está por detrás da 
dita empresa é o mesmo que anteriormente foi indicado pela empresa antecessora, e ter 
muitas dúvidas sobre a forma como esse técnico exerce funções, quer na utilização de 
meios da autarquia (carro, telefone), quer na legitimidade da subordinação laboral dos 
funcionários da autarquia. 
 
Referiu ainda que a Autarquia, no seu entender tem técnicos com categoria profissional e 
em número suficiente para o desempenho destas funções e que será desprestigiante para os 
mesmos a necessidade de tal contratação exterior, e que em tempo de crise seriam 
24.000,00 € que ficariam nos cofres do Município.” 
 
Fica anexo à presente ata, dando-se, por isso como aqui integralmente transcrita a relação 
dos contratos de aquisição de serviços em causa. 

 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 

 
Obras particulares/outros: 
 
1. - Deliberação final sobre processos de obras: 
 
Foram presentes os projetos apresentados pela LPN - Liga para a Proteção da Natureza, 
para o licenciamento da construção de uma torre e de um muro para nidificação de 
peneireiros das torres, no Monte das Figueiras, sito na freguesia de Castro Verde, e na 
Herdade de Belver, sita na freguesia de São Marcos da Ataboeira, a que se referem os 
processos de obras nºs. 2 e 3/2012. 
 
Apreciados os pedidos, a Câmara, em face dos pareceres emitidos pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprovar os projetos em causa, 
concedendo os licenciamentos das obras pretendidas. 
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2. - Pedido de revalidação de licenciamento de obras: 
 
Foi presente o pedido de revalidação do licenciamento de obras solicitado pela Fundação 
Joaquim António Franco e Seus Pais, de Casével, para construção de edifício destinado a 
Lar de Terceira Idade – 2ª. fase, a que se refere a deliberação tomada por esta Câmara 
Municipal na sua reunião de 28 de Outubro de 2009, em que a mesma instituição justifica 
este pedido por não ter tido condições financeiras para executar a referida obra, tendo, por 
isso, candidatado o projeto a financiamento comunitário e só nesta data o mesmo foi 
deferido. 
Apreciado o referido pedido, a Câmara, em face do parecer proferido pelo Gabinete de 
Gestão Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, renovar o pedido de 
licenciamento em causa. 
 
3. - Pedido de alteração ao alvará de loteamento nº.1/2009 nos termos do disposto no 
       art.º 27º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo DL 26/2010, de 30 de 
       Março: 
 
Foi presente o pedido de alteração ao alvará nº.1/2009, solicitado pela Firma Alenteinveste 
Ldª. relativo ao loteamento urbano denominado “Barbosas”, sito em Castro Verde, por 
forma a permitir a junção de 4 lotes em dois (lotes nºs. 23 e 24), convertendo-os em lote 
nº.23, sito na Rua dos Poejos, e lotes nºs. 38 e 39, convertendo-os em lote 38, sitos na Rua 
do Centenário da República. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, em face do parecer emitido pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprovar o pedido de alteração ao 
alvará de loteamento nº 1/2009 nos termos propostos. 
 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
Obras Municipais: 
 
1. - Liquidação da empreitada de “Requalificação de Instalações Desportivas  
       - Estádio Municipal 25 de Abril, em Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a informação nº. 195/2012, do Sr. Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística e Ambiental acerca da Liquidação da empreitada de “Requalificação de 
Instalações Desportivas - Estádio Municipal 25 de Abril, em Castro Verde, em propõe 
que, face às exigências impostas pela CERTIEL, quanto às instalações elétricas, sejam 
recebidos todos os trabalhos à exceção destas últimas, dos quais será elaborado o respetivo  
mapa de trabalhos a menos, assim como a conta final da empreitada e lavrado o Auto de 
Receção Provisória em dada a acordar com o empreiteiro. 
 
Apreciado o assunto deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, proceder em 
conformidade com o proposto na informação do Gabinete de Gestão Urbanística. 
 
Constitui anexo à presente a informação acima referida, com o nº. 7. 
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2. - Empreitada de reconversão da Fábrica das Artes em Castro Verde: 
 

• Trabalhos a mais imprevistos: 
 

Foi presente a informação prestada pelo Gabinete de Gestão Urbanística relativa aos 
trabalhos imprevistos de espécie não prevista, bem como os de espécie prevista no 
contrato, os quais ascendem a 63.030,96 € e 13,855,62 €, o que totaliza o montante de 
76.886,58 €, representando assim 5,80% do valor da adjudicação.  
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar os 
trabalhos a mais imprevistos da empreitada em causa. 
 
Constitui anexo à presente a informação acima referida, com o nº. 8. 
 

• Pedido de prorrogação de prazo: 
 

Apreciou a Câmara o pedido de prorrogação de prazo, por um período de 60 dias, 
apresentado pelo adjudicatário da empreitada em título, a empresa ICEBLOK, para 
conclusão dos respetivos trabalhos, prevendo assim a sua conclusão no dia 26 de Abril 
próximo. 
 
A Câmara, deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo solicitada, bem 
como aprovar o novo Programa de Trabalhos e respetivo Plano de Pagamentos. 
 
Constitui anexo à presente o pedido acima referida, com o nº. 9. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT O 
 
1. - Proposta de dinamização dos Jogos Concelhios – 2012: 
 
Apreciou a Câmara a proposta de dinamização dos Jogos Concelhios - 2012, com início do 
próximo mês de Março e fim no mês de Junho, elaborada pelo Sr. Vereador Paulo 
Nascimento, a qual prevê as seguintes modalidades desportivas: Atletismo, batismo de 
mergulho, berlinde, bilhar, boccia, caminhadas, cavalhadas, cicloturismo, columbofilia, 
passeio de carinhos de bebé, damas, desporto aventura, dominó, futebol de 7, futebol 
humano, gira-volei, jangro, jogos sem fronteiras, malha, matraquilhos, natação, paintball, 
passeios de bicicleta, petanca, pião, snooker (individual e duplas), sueca, ténis de campo, 
ténis de mesa, três sets, e triatlo. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, dinamização a realização dos Jogos Concelhios do 
ano em curso, nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, cujo documento 
se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
2. - Proposta de atribuição de prémio “Fim-de-semana em Castro Verde”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta elaborada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da participação da Câmara Municipal de Castro Verde na Bolsa de Turismo 
de Lisboa 2012, integrada no Pavilhão Promocional do Alentejo, propomos dinamizar uma 
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iniciativa de sorteio de 2 fins-de-semana em Castro Verde, com estada no Parque de 
Campismo. 
 
Os prémios incluirão um programa de animação de “Bird Watching”, a assegurar pela 
Liga para a Proteção da Natureza, parceira da autarquia nesta ação a levar a cabo na BTL:” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 
proposta formulada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, constituindo a mesma 
documento anexo à presente ata com o nº.10. 
 
3. - Concessão de apoio à dinamização de um Campo de Férias e Gira Volei e Estágio 
      de Páscoa de Voleibol: 
 
Foi presente o pedido de apoio solicitado pela Associação de Voleibol do Alentejo, com 
sede na Rua da Esteva nº.16, em Castro Verde, para levar a efeito a iniciativa em título, 
nos dias 1 a 5 de Abril próximo, em Castro Verde, Almodôvar, Ourique e Vila Viçosa. 
 
A Câmara, em face do parecer proferido pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, deliberou, 
por unanimidade e nominalmente, apoiar a realização da iniciativa através da cedência do 
Pavilhão Desportivo Municipal, de 2 bungalows T1 e 2 T2 no Parque de Campismo, entre 
1 e 5 de Abril, do transporte da comitiva em autocarro para visita ao concelho e ida a 
Ourique, e comparticipação de uma refeição a servir no refeitório do Agrupamento de 
Escolas (aproximadamente 100 €). 
 
Constitui anexo à presente o pedido acima referida, com o nº. 11. 
 
4. - Concessão de cartões sociais: 
 
Na sequência da informação prestada pela Divisão de Ação Social Educação, Cultura e 
Desporto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder cartão social a: 
Maria Bárbara Palma Afonso Joaquim, residente nos Namorado, Maria da Piedade Rosa 
Baltazar, Horácio Jorge Ferreira, residentes nos Geraldos, e Dora Maria Santiago Ruiz, 
residente em Castro Verde, todos no escalão A, e a Maria de Fátima Silva Candeias, 
residente em Castro Verde, no escalão B. 
 
Com base na mesma informação deliberou a Câmara, igualmente por unanimidade e 
nominalmente, indeferir os pedidos de concessão de cartão social de Arnaldina da 
Conceição Graça, residente em Castro Verde, e de António Valente da Luz, residente nos 
Geraldos, em virtude dos seus rendimentos per-capita serem superiores ao previsto no 
respetivo regulamento. 
 
Constitui anexo à presente o pedido acima referida, com o nº. 12. 
 
5. - Venda de bilhetes do espetáculo de Teatro “Dona Maria, a Louca”, no Cine 
       Teatro Municipal: 
 
Segundo proposta apresentada pelo Sr. Presidente, deliberou a Câmara, por unanimidade e 
nominalmente, ratificar a decisão tomada ao fixar em 3,00 € o preço de ingresso no 
espetáculo de teatro “Dona Maria, a Louca”, a levar a efeito no Cine Teatro Municipal, no 
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dia 3 de Março corrente, com a atriz Maria do Céu Guerra, da Companhia de Teatro a 
Barraca. 
 
Constitui anexo à presente o pedido acima referida, com o nº. 13. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE: 
 
1. - Concessão de autorização para venda ambulante: 

 
Foi presente o pedido de concessão de autorização para venda ambulante de artigos de 
confeção, requerido por Fatthallah Echcherki, residente na Rua de Almodôvar, em Castro 
Verde. 
 
A Câmara, face à informação nº 156/2012 da Divisão de Administração e Finanças, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder a autorização de venda ambulante 
requerida. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº .14. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para 
que produza efeitos imediatos, não tendo, à exceção do assunto votado no “Período antes 
da Ordem do Dia” e da “Aprovação da ata da reunião anterior”, participado nem votado 
nos restantes assuntos o Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro, em virtude de se 
ter retirado dos trabalhos por motivos pessoais. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18,20 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. 
 
 


