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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
Nº. 8/2012 
 
 
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 do 
Nascimento, como Vereadores. 
 

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 
 
Informou o Sr. Presidente da necessidade da realização de uma reunião extraordinária no 
próximo dia 16 do corrente mês, para apreciação e votação do Relatório e Contas do 
Exercício do ano transato, da 2ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano do ano em 
curso, também decorrente da necessidade de introduzir os saldos apurados na gerência do 
ano transato, bem como da apreciação e votação do Inventário e todos os bens, direitos e 
obrigações patrimoniais referentes ao ano de 2011, tendo-se verificado o consenso 
unânime que a mesma se realize nesse dia às 16 horas. 
 
Seguidamente, o Sr. Presidente informou duma reunião realizada em Castro Verde, no 
edifício dos Paços do Concelho, no dia 10 Abril 2012, convocada pela Direção Regional 
de Educação do Alentejo (DREA), na qual havia participado, assim como o Sr. Vereador 
Paulo Nascimento, a Direção do Agrupamento de Escolas, a Direção da Escola Secundária 
e os respetivos presidentes dos Conselhos Gerais, adiantando que a mesma, embora não 
tivesse qualquer ordem de trabalhos na convocatória, assentou na discussão de três pontos: 
oferta formativa, agregação de escolas e rede escolar do 1º CEB. 
 
Informou ainda que foi referida a importância de articular a oferta formativa com os 
concelhos vizinhos e a realidade territorial e ter sido informada a DREA de que este 
trabalho tem vindo a ser desenvolvido ao nível do trabalho realizado no Conselho 
Municipal de Educação, promovendo o diálogo entre escolas, agentes ativos e as 
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motivações de alunos e encarregados de educação, pelo que saiu reforçado a necessidade 
de continuar a aprofundar esta ação. 
 
Informou igualmente que a DREA comunicou a previsão de agregação de escolas, 
passando a Escola Secundária a integrar o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, em 
princípio, já no próximo ano letivo e que a proposta foi amplamente discutida, tendo sido 
abordadas questões como a necessidade de assegurar a continuidade dos postos de 
trabalho, a operacionalidade de recursos físicos e humanos, etc. Referiu que por parte dos 
intervenientes houve o aceitar da inevitabilidade da realidade da agregação, manifestando, 
no entanto, reservas e preocupação quanto ao prazo em que se pretende que tal aconteça. 
 
No que se refere à reestruturação da rede escolar do 1º CEB, a DREA, informou que se 
mantém em vigor a legislação referente ao encerramento de escolas, que define o número 
mínimo de 21 alunos, embora estejam abertos ao diálogo com as autarquias em função da 
realidade territorial, que foram igualmente abordadas diversas questões ligadas com o 
número de alunos no próximo ano letivo e a evolução do mesmo nos anos seguintes, pelo 
que será a DREA a formular a proposta de reestruturação. 
 
O Sr. Presidente sublinhou ainda que a participação da autarquia foi sobretudo ao nível do 
esclarecimento de algumas situações e de ouvir os parceiros envolvidos, aguardando, para 
as questões da agregação de escolas e reestruturação a rede do 1º CEB, uma proposta 
concreta por parte da DREA, no sentido de promover a discussão nos órgãos municipais 
que emitirão os respetivos pareceres, com destaque para o Conselho Municipal de 
Educação. 
 
Usou da palavra depois o Sr. Vereador José Francisco Colaço, questionando os motivos da 
realização de reunião, promovida pela ANMP, dos presidentes das autarquias integradas 
no NUTII do INAlentejo, com o Conselho Consultivo do INAlentejo a propósito da saída 
do Sr. Fernando Caeiros do mesmo, na sua qualidade de representante da ANMP, 
supostamente pelo fato do mesmo não ter qualquer licenciatura, e daí não entender uma 
vez que o mesmo foi Presidente desta Autarquia durante tantos anos e, como cidadão 
português, até podia candidatar-se a Presidente da República. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou a realização da reunião e da substituição do Sr. 
Fernando Sousa Caeiros pelos motivos apontados pelo Dr. Filipe Palma. 
 

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 maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro por não ter estado presente na 
mesma reunião. 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

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

• Carta do Alcaide de LLorett de Mar, apresentando sentidas condolências pelo 
falecimento do jovem estudante, Vítor Júnior Rodrigues Mota, quando em viagem 
de finalistas naquela localidade. 

• Ofício do Comandante do Regimento de Infantaria de Beja, Cor. Inf. Desidério 
Manuel Vilas Leitão, apresentando os seus cumprimentos ao cessar tais funções. 

• “E-mail” da Associação Nacional de Municípios Portugueses solicitando 
comentários e sugestões acerca da “Regulamentação do artigo 47º. da LOE 2012 – 
Alterações ao Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Local”. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando 
conhecimento do projeto de resolução subscrito pelos Deputados do mesmo Grupo 
Parlamentar “pelo não prosseguimento do processo legislativo decorrente da 
proposta de Lei nº.44/XII/1ª.do Governo.” 

• “E-mails” do mesmo Grupo Parlamentar dando conhecimento das perguntas feitas 
pelo seu Deputado João Ramos, sobre: o encerramento de serviços de finanças no 
distrito de Beja; o atraso na aprovação do plano de investimos da Águas Públicas 
do Alentejo; da constituição do grupo de trabalho para tratar questões do aeroporto 
de Beja; da inviabilização de acesso a financiamento do Banco Europeu de 
Investimento; e, do processo de extinção da EDAB. 

• “E-mail” da AMBAAL acerca da realização no próximo dia 14 de Abril, em Beja, 
de uma Conferência/Sessão Pública sobre o tema Reforma da Administração Local 
– novas competências das CIM.” 

• Comunicado da Federação das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Distrito de Beja, ao assinalar o 36º. Aniversário da sua constituição. 

• Ofício do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de 
Portugal acerca da abertura dos estabelecimentos comerciais no dia 1º. de Maio de 
2012. 

• “E-mail” da Comunidade Intermunicipal do Oeste acerca da aplicação da Lei 
nº.8/2012, de 21 de Fevereiro. 

• Informação Sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e 
de Entidades com Fins Públicos – SINTAP manifestando-se contra o modelo 
apresentado pela Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 1 a 10. 
 
2. - Informações: 
 
Tomou a Câmara conhecimento da informação prestada pelo Técnico de Deporto. Miguel 
Brito, acerca do nº. de inscritos nos seguintes projetos: Deporto Sénior: com grupos em 
Almeirim (8), Casével (23), Piçarras (11), Stª. Bárbara (17), e Beringelinho (11); AEC’s: 
com grupos em Stª. Bárbara (14) e Casével (14); Expressão Motora (Jardim de Infância: 
Grupo A (24), Grupo D (20) e Casével (7); Bócia Sénior: com grupos em Castro Verde 1 e 
2 (15 e 20), Casével (12), e Entradas (10); Agita a tua Vida: com um grupo em Entradas 
(22); Aulas de projeto de Desporto Sénior nas Piscinas Municipais: Todos os grupos do 
concelho à exceção dos 3 grupos de Castro Verde (13 grupos), com uma média de 12 
alunos por aula; e, Aulas de adaptação ao meio aquático: Lar Jacinto Faleiro (30). Total de 
inscritos: 270. 
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O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 11. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - Emissão de parecer prévio para a celebração de contrato de prestação de serviços 
       na modalidade de avença: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
“Considerando o projeto de parceria que tem existido entre a Câmara Municipal de Castro 
Verde e o Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP, inicialmente enquanto 
unidade de inserção na vida ativa, designada por UNIVA, hoje como gabinetes de inserção 
profissional – GIP, direcionada como um serviço de apoio a jovens e adultos 
desempregados, para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 
reinserção no mercado do trabalho; 
 
Considerando que a atividade deste projeto é assegurada por um “animador”, titular de 
licenciatura e com formação adequada; 
 
Considerando que temos vindo a dar a este apoio na parceria ao projeto, de forma parcial 
no local, através de uma trabalhadora afeta ao Setor de Ação Social, a Dr.ª. Ana Cristina, e 
o restante tempo quanto necessário é prestado no seu local de trabalho, com prejuízo para 
as funções que tem de desempenhar no seu serviço; 
 
Considerando que este projeto é financiado em 20 vezes o IAS (ano), pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional – IEFP; 
 
Considerando que o nosso parceiro também tem vindo a reivindicar a presença do 
animador a tempo inteiro, no local que lhe está destinado, considerando que a nossa 
presença tempo parcial, no local, como vimos fazendo é insuficiente; 
 
Considerando que importa resolver a questão, e tempos um trabalhador no programa 
PEPAL, que vai terminar contrato, e até já tem ajudado a Dr.ª Ana Cristina (quando das 
férias) nessas funções, o Dr. Alexandre Palma Catarino. 
 
Face ao exposto, proponho a V. Exªs. parecer prévio favorável quanto à celebração do 
presente contrato de prestação de serviços” 
 
Apreciada a proposta formulada pelo Sr. Presidente e face ao reparo feito pelo Sr. 
Vereador António José Paulino ao considerar baixo o valor mensal proposto, a pagar, no 
montante de 833,00 €, comparando-o com outros contratos já celebrado desta natureza, 
deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, emitir parecer prévio favorável 
quanto à celebração do contrato de prestação de serviços em causa, mediante o pagamento 
de uma verba mensal de 1.100,00 € 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 12. 
 
 
 
 
 



 

5/6 
Reunião da CMCV de 11/4/2012 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 
 
Obras particulares/outros: 
1. - Projeto de arquitetura: 
 
Foi presente o projeto de arquitetura apresentado por Inês Rebolo Martins, para construção 
de uma habitação na Rua do Campo da Bola, no Monte dos Namorados, a que se refere o 
processo de obras nº.7/12. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, em face do parecer emitido pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-los, condicionado nos 
termos do mesmo parecer. 
 
2. - Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Foram presentes os projetos das especialidades e de arquitetura apresentados por Jorge 
Rodrigo Nunes de Vasconcelos de Lencastre Bobone relativos à legalização das obras 
efetuadas em vários edifícios que compõem o Monte da Apariça, tendo em vista a criação 
de um empreendimento turístico. 
 
Apreciados os projetos, a Câmara, em face do parecer do Gabinete de Gestão Urbanística, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprova-los, para efeitos de deliberação final 
sobre o respetivo processo de obras (nº.28/11/). 
 
3. - Posse administrativa de prédio em ruínas: 
 
Face ao incumprimento da decisão tomada na reunião do executivo municipal, realizada 
no dia 18 de Janeiro do ano corrente, relativamente à demolição de um prédio em ruínas, 
sito na Rua do Moinho nº.2, no Monte dos Geraldos, propriedade de António de Brito 
Alves e de Francisco de Brito Alves, a Câmara, em face da informação prestada pelo 
Coordenador Técnico da Secção Administrativa, deliberou, por unanimidade, e 
nominalmente, tomar posse administrativa do mesmo imóvel, nos termos do artigo 91º. Do 
RGEU e aprovado pelo Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de Dezembro, na redação conferida 
pelo Decreto-Lei nº.26/11, de 30 de Março, para lhe dar execução imediata da demolição 
em causa, fixando a realização do ato da posse administrativa, no próximo dia 30 de Abril, 
pelas 11 horas. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata 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 pão e 
produtos afins, requerido por Carlos Manuel Gomes do Nascimento, residente em 
Ourique. 
 
A Câmara, face à informação nº 325/2012 da Divisão de Administração e Finanças, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder a autorização de venda ambulante 
requerida. 
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O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 14 
 

PERIODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Interveio o cidadão Manuel António Domingos que questionou a situação resultante do 
acordo com a empresa Águas de Portugal quer na alineação do património da Autarquia à 
mesma, na captação de água em alta, quer ao nível financeiro. 
 
Questionou o mesmo cidadão os contornos que envolveram a substituição do Vogal no 
INAlentejo, Sr. Fernando Caeiros, indigitado pela ANMP. Frisou que, apesar de estar 
contra a lei, sempre achou, por isso, ter sido ilegal a indigitação do mesmo e perguntou 
qual era a entidade que fiscaliza esse acesso, nomeadamente quanto à verificação quem é 
ou não elegível para ocupar tal cargo, e daí não perceber os motivos do mesmo ter sido 
indigitado sem possuir qualquer licenciatura, frisando contudo que não punha em causa o 
trabalho desenvolvido pelo mesmo naquela entidade. 
 
O Sr. Presidente da Câmara quanto à primeira questão colocada informou que não havia 
qualquer alineação do património, à empresa Águas de Portugal, e que as contrapartidas 
com a prestação de serviços será feita em termos financeiros, estando a componente 
variável, relativa ao fornecimento de água, está a ser paga mensalmente e que a 
componente fixa está ser avaliada entre ambas as partes. 
 
Quanto à segunda questão, o Sr. Presidente opinou que o cidadão Manuel António 
Domingos devia questionar a Associação Nacional de Municípios Portugueses, entidade 
que o Sr. Fernando Caeiros, representava no INAlentejo. 
 

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 23,45 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. 
 
 
 
 


