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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2012.  
 
 
Nº. 7/2012 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António João Fernandes 
Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge do Nascimento, como Vereadores. 
 
Faltou à presente reunião o Senhor Vereador José Francisco Colaço Guerreiro. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, 
pelas 15:30 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Prestou o Senhor Presidente da Câmara informação pormenorizada acerca das diligências 
que efetuou na sequência do acidente ocorrido em Espanha, que vitimou o aluno da Escola 
Secundária de Castro Verde, Vítor Júnior Rodrigues Mota, no decorrer da viagem de 
finalistas do 12º. ano, nomeadamente no apoio a dar, nos diferentes níveis, aos restantes 
colegas que o acompanhavam, pelo que apresentou a seguinte proposta para ratificação em 
relação às decisões que tomou: 
 
“Considerando o drama que se vivia no passado dia 25 de Março do corrente ano, em 
LLoret de Mar, Espanha, por um grupo de 21 jovens da Escola Secundária de Castro 
Verde, que efetuava a sua viagem de finalistas de alunos de Ensino Secundário, drama 
esse provocado pela morte do jovem Vítor Júnior Mota; 
 
Considerando o momento de dor que estavam a viver as famílias desses jovens, na 
sequência do acidente mortal, que rapidamente me contactaram na perspetiva de 
desenvolver todos os esforços possíveis para fazer regressar imediatamente todos os 
jovens a Portugal; 
 
Considerando o acontecimento mediático em que seguramente o caso se iria transformar, e 
tendo em conta de que se tratava de um grupo em idade escolar, com um período escolar 
ainda por cumprir, e que em nosso entender e da direção da Escola Secundária, o seu 
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rápido regresso a casa seria fundamental para minorar os efeitos nefastos e violentos que a 
sua manutenção no local poderia provocar, em particular pela pressão que a partir de então 
toda a comunicação social passaria a exercer sobre eles; 
 
Considerando que os acontecimentos obrigavam à tomada de uma decisão célere da nossa 
parte, tendo em vista retirá-los desse local, e juntá-los às suas famílias, para mais quando 
depois de contactada a entidade responsável pela deslocação dos jovens, a SPOR JOVEM, 
esta não conseguiria dar uma resposta atempada para a situação de emergência que se 
estava a viver; 
 
Decidimos, em consonância com o entendimento das entidades regionais e locais do 
Ministério da Educação, e correspondendo à vontade expressa de todos os pais dos jovens 
envolvidos assim como dos seus filhos, providenciar o seu regresso imediato para junto 
das suas famílias, assumindo a Autarquia desde logo o encargo financeiro disso 
decorrente. 
 
Assim, proponho a ratificação da minha decisão, enquadrada no nº 4, do artigo 64, da Lei 
169/2002, de 11 de Janeiro, para que seja o Município de Castro Verde a assumir a 
despesa com o transporte dos alunos, no valor de 3.438,80€, que pagamos à 
SPORJOVEM. 
 
Apreciado o assunto e na sequência da informação dada pelo Sr. Presidente da Câmara, foi 
a proposta acima referida submetida a ratificação, tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade. 
 
Face à situação, o Sr. Presidente formalizou a seguinte proposta de voto de pesar 
relativamente ao ocorrido: 
 
Voto de pesar: 
“No âmbito da viagem de finalistas realizada pela turma 12 A da Escola Secundária de 
Castro Verde, o jovem Vítor Júnior Rodrigues Mota perdeu a vida, deixando a nossa 
comunidade mais pobre pela partida prematura deste seu elemento. 
 
A forma brutal como este acontecimento se abateu sobre nós e, em particular, sobre a 
família do jovem Vítor Júnior Rodrigues Mota e da comunidade escolar da Secundária de 
Castro Verde, deixa-nos profundamente consternados, mas exige-nos uma tomada de 
posição solidária e fraterna com todos aqueles que estão a sofrer.  
 
É, pois, com este sentimento de perda que se propõe um voto de pesar pelo falecimento de 
Vítor Júnior Rodrigues Mota, apresentando as suas mais sentidas condolências a 
familiares, amigos, colegas, corpo docente e discente da Escola Secundária de Castro 
Verde.” 
 
Não havendo qualquer observação quanto à proposta de voto de pesar, a mesmo foi 
aprovada por unanimidade e nominalmente  
 

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 
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consideração dos restantes membros. Não havendo qualquer proposta de alteração, 
submeteu-a a votação, nominalmente, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
1. - Expediente: 
Deu o Senhor Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 

• Tomada de posição assumida pela Associação de Municípios do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litoral e do Núcleo Empresarial da Região de Beja – NERBE, acerca da 
evolução do projeto do Aeroporto de Beja. 

• “E-mail” da Associação Nacional de Freguesias acerca da manifestação das 
Freguesias Portuguesas em 31 de Março – Apoio e Solidariedade”. 

• “E-mail” do “Memorandum – Afirmação de preocupação e protesto” enviado pelo 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local. 

• “E-mails” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando 
conhecimento da pergunta feita sobre a “Reestruturação da rede de postos da GNR 
no distrito de Beja” e da intervenção no “Debate de Urgência sobre o QREN”. 

• Boletim Informativo da Associação de Agricultores do Campo Branco relativo ao 
mês de Março. 

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 1 a 5. 
 
2. - Aprovação de minuta da Adenda ao Ato de Delegação AMALGA/RESIALENTEJO 
       e minuta de contratos RESIALENTEJO – Municípios: 
Foi presente o oficio nº.140, de 13 de Março corrente, da RESIALENTEJO no qual dá 
conta que o seu Conselho de Administração, o Conselho da AMALGA e a Assembleia 
Intermunicipal da mesma, deliberaram por unanimidade, em reuniões realizadas no 
passado dia 9 do corrente mês, aprovar a proposta de minuta de Adenda ao Ato de 
Delegação celebrado entre a AMALGA e a RESIALENTEJO e a minuta de contratos a 
celebrar entre a RESIALENTEJO e os Municípios da AMALGA. E justifica que a 
necessidade de aprovação de tais documentos prende-se com uma solicitação do IFDR, a 
propósito da aprovação do empréstimo BEI para fazer fase à contrapartida nacional da 
candidatura ao POVT, já aprovada, das Unidade de TMB – Tratamento Mecânico e 
Biológico a construir em Évora e Beja, na parceria GESAMB/AMCAL/RESIALENTEJO, 
pelo que envia tais minutas para que as mesmas sejam aprovadas por este Órgão 
Executivo. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar as 
minutas em causa, cujos documentos ficam anexos à presente ata dando-se, por isso, como 
aqui integralmente transcritos. 
 
3. - Processo de fusão AMALGA/RESIALENTEJO – Comunicação da deliberação do 
      Conselho de Administração da RESIALENTEJO, do Conselho Executivo da 
     AMALGA e da respetiva Assembleia Intermunicipal: 
Foi presente o oficio nº.132, de 13 de Março corrente, da RESIALENTEJO no qual dá 
conta que o seu Conselho de Administração, o Conselho da AMALGA e a Assembleia 
Intermunicipal da mesma, deliberaram por unanimidade, em reuniões realizadas no 
passado dia 9 do corrente mês, aprovar a proposta de metodologia conducente à fusão da 
AMALGA/RESIALENTEJO, enviada pela equipa de assessoria jurídica para o efeito 
contratada, e bem assim os documentos que acompanham, nomeadamente a proposta de 
Estatutos da empresa a constituir, e bem assim a minuta da proposta de deliberação a 
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enviar aos municípios e consequentemente às Assembleias Municipais para que, nos 
termos aí constantes, aprovem a transformação da AMALGA numa nova empresa 
intermunicipal e a posterior integração da RESIALENTEJO por processo de fusão. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar o 
proposto pela RESIALENTEJO, aprovando a transformação da AMALGA numa empresa 
Intermunicipal (E.I.M.) nos termos da Lei nº.53/F/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o 
Regime Jurídico do Sector Empresarial Local “TJSEL”, incluindo os respetivos estatutos 
anexos, bem como aprovar a fusão por incorporação da RESIALENTEJO na AMALGA; 
nos termos do artigo 98º. e seguintes do Código das Sociedades Comerciais. 
 
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter a apreciação e votação da 
Assembleia Municipal a presente decisão. 
 
Ficam anexos à presente ata os documentos que acompanharam o referido ofício da 
RESIALENTEJO, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - Informação sobre compromissos plurianuais existentes a 31/12/2011, dos recebi- 
      mentos em atraso, bem como da relação de dívidas, reportados à mesma data, pa- 
      ra os efeitos do disposto no artigo 15º. da Lei nº.8/12, de 21 de Fevereiro: 
Tomou a Câmara conhecimento da informação em título para os efeitos do disposto no 
artigo 15º. da Lei nº.8/2012, de 21 de Fevereiro, ficando os respetivos documentos anexos 
à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 
 
2. - Aceitação de comparticipação financeira para apoio à realização da Quinzena 
      Cultural Primavera no Campo Branco: 
Foi presente o “e-mail” do Gabinete de Imagem e Comunicação da Sociedade Mineira de 
Neves Corvo – SOMINCOR, em que manifesta o seu interesse em patrocinar a iniciativa 
em título, nomeadamente o concerto da abertura da Quinzena Cultural/Concerto de 
Primavera, através de um apoio financeiro no montante de 2.500 €. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aceitar o 
donativo em causa. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 6. 
 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 
 
Obras particulares/outros: 
 
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.1/89, solicitado por Joana Afilhado 
Escorrega Afonso, relativo ao loteamento urbano denominado, sito na Rua de Almodôvar 
em Castro Verde, por forma a constituir mais um lote (com 1.503 m2), no logradouro do 
lote 4 (existente) com frente para a referida Rua de Almodôvar. 
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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 1/89 nos termos propostos. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT O 
 
1. - XXII Quinzena Cultural “Primavera no Campo Branco”: 
Tendo presente as linhas de orientação expressas na introdução do programa desta edição 
e dando cumprimento ao definido nas Grandes Opções do Plano e Orçamento 2012, 
apresentou o Sr. Vereador Paulo Nascimento a proposta da XXII Edição da Quinzena 
Cultura “Primavera no Campo Branco”, a decorrer entre o dia 20 de Abril a 6 de Maio 
próximo, cujo orçamento se estima em 49.514,88 €, com uma receita prevista no montante 
de 7.660,00 €, informando que se aguarda informação do InAlentejo sobre a possibilidade 
de nova candidatura à Rede Cal o que, a verificar-se, poderá permitir o financiamento de 
iniciativas programas na ordem dos 26.000 €. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a 
proposta apresentada para a edição da XXII Quinzena Cultural “Primavera no Campo 
Branco”, a qual contempla os respetivos programa, estimativa de custos e de receitas, bem 
os custos de ingressos nas diferentes iniciativas. 
 
Ficam anexos à pressente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcritos os 
documentos que integram a proposta ora aprovada. 
 
2. - Apoio à edição de CD das “Ceifeiras de Entradas”: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, 
sobre o assunto em título: 
 
“Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de Castro Verde tem protagonizado uma 
política de apoio editorial aos agentes ativos do concelho, entendendo a mesma como uma 
ação coletiva, prioritária para a comunidade, numa perspetiva de salvaguarda do 
património imaterial, dinamização da tradição e estímulo da criação local. 
 
Nestes princípios orientadores enquadra-se o pedido de apoio da Cortiçol para edição de 
um CD das “Ceifeiras de Entradas”. (conforme anexo). 
Assim, tendo presente a alínea a), do ponto 2, da cláusula 12ª do Protocolo de Colaboração 
celebrado entre esta Autarquia e a Cortiçol – Cooperativa de Informação e Cultura de 
Castro Verde, proponho a atribuição do apoio (1.000 €) para a edição do CD “As Ceifeiras 
de Entradas.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, atribuir o 
apoio financeiro nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº 7. 
 
3. - 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:  
Lucília Silva Guerreiro Mestre, residente nos Geraldos, Virgínia Assunção Duarte, 
residente nas Piçarras, Catarina Ferro Brito, residente em Castro Verde, Eduardo Martins 
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Vaz, residente nos Geraldos, Alice Fatias Diogo João, residente em Almeirim, Maria 
Vitoria Cavaco Cristina, residente A-do-Corvo, Silvina Rosário José e Acácio José, 
residentes em São Marcos da Ataboeira, todos no escalão A, e a Eduardo José Canário, 
residente em Castro Verde, Maria Assunção dos Santos Guerreiro Albino, residente em 
Castro Verde, Maria Assunção dos Santos Guerreiro residente nos Aivados, Horácio 
Martins Bonaparte, residente nos Geraldos, e a Mariana Augusta Rosário Fernandes, 
residente no Guerreiro, todos no escalão B, e renovar o pedido de cartão de Eugénia 
Chonita Rosário Gaspar, residente no Lombador, igualmente no escalão A. 
 
Com base na mesma informação deliberou a Câmara, igualmente por unanimidade e 
nominalmente, indeferir o pedido de concessão de cartão social de Maria José Lopes 
Lúcio, residente em Castro Verde, em virtude do seu rendimento per-capita ser superior ao 
previsto no respetivo regulamento. 
 
Constitui anexo à presente o pedido acima referida, com o nº. 8. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE: 
 
1. - Concessão de autorização para venda ambulante: 
Foi presente o pedido de concessão de autorização para venda ambulante de artigos têxteis 
para o lar, requerido por Maria Graciete Almeida Silva, residente em Cuba. 
 
A Câmara, face à informação nº 307/2012 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 9 
 

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 17,35 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. 
 
 
 


