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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Nº. 2/2013 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Castro Verde, António João Fernandes Colaço, José Francisco Colaço Guerreiro, 
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 15,20 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Informou o Sr. Presidente e lamentou o facto da promulgação, pelo Presidente da República, da decisão 
tomada pela Assembleia da República relativa à extinção de freguesias e reafirmou estar a ser estudada a 
forma de se avançar com uma providência cautelar contra a agregação da freguesia de Casével com a de 
Castro Verde. 
 
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 Sr. Presidente a colocou à consideração dos restantes membros e, não 
havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a votação, nominalmente, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria com a abstenção do Sr. Presidente por não ter estado presente na mesma reunião. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Expediente: 
 
Deu ainda o Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 
 

• “E-mails” da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento da sua posição 
sobre a proposta de revisão da Lei de Finanças Locais e do ofício enviado ao Sr. Secretário de 
Estado da Saúde acerca do “Despacho nº.2/2013 – Criação de grupo de trabalho ao qual compete 
a responsabilidade de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das 
Autarquias com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS para o orçamento 
do SNS”. 
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• “E-mail” da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, 
manifestando-se contra as novas regras de faturação eletrónica …” 

• “E-mails” de “Água de todos” dando conhecimento da nota de imprensa “Não ao aumento do IVA 
nos serviços de água e saneamento”. 

• “E-mail” da Quercus sobre o “Sistema Pay-as-You-Thorow – Taxar o lixo em função da produção 
favorece quem recicla”. 

• “E-mail” da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros dando conhecimento do falecimento do 
Comendador António Joaquim Ferreira, Presidente daquela Autarquia. 

• “E-mail” da CAP – Agricultores de Portugal dando conhecimento da realização no próximo dia 25 de 
uma sessão de esclarecimento aos agricultores no Pavilhão Multiusos do Campo Branco, em 
Castro Verde, sobre os temas “RPU, MZD`s, Condicionalidade Pecuária, Agroambientais”. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os n.ºs 1 a 8. 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1. - Ratificação da 1ª. alteração efetuada ao Orçamento e Opções do Plano - 2013: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a 1ª alteração efetuada ao Orçamento e Opções do 
Plano do ano em curso, explicando os motivos que originaram a mesma. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar a 1ª alteração efetuada 
ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, ficando os respetivos documentos anexos à presente 
ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 
 
2. - Ratificação da decisão do aumento temporário dos fundos disponíveis com a utilização do saldo 
      de operações orçamentais, no montante de 1.516.935,49 €, a acrescer aos restantes fundos  
      disponíveis: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a seguinte proposta sobre o assunto em título, 
formulada pelo Sr. Vice-Presidente, no uso da competência delegada por despacho de 2 de Novembro de 
2009, do Sr. Presidente da Câmara: 
 
“São considerados fundos disponíveis, entre outros, o saldo transitado do ano 2012, cuja utilização tenha 
sido autorizada, isto cf. determina o art.º 5º/3-a) do Decreto-Lei nº.127/2012, de 21 de junho; 
 
Consta do nosso Resumo Diário da Tesouraria, em 31 de dezembro de 2012 (doc. Anexo I), um saldo de 
operações orçamentais, no montante de 1.516.935,49 €; 
 
Vamos lançar os compromissos certos do 1º trimestre de 2013, e ainda acrescentar a estes os transitados 
de 2012, num valor de cerca de 1.068.494,65 €; 
 
Naturalmente, para que fiquemos com fundos disponíveis, torna-se necessário contarmos com o saldo das 
operações orçamentais que transitaram do ano de 2012, face aos valores que estes representam, mais de 
1.500.000,00 €. 
 
Permite-nos o legislador, segundo o disposto no art.º 4º da Lei nº.8/2012, de 21 de fevereiro, a chamada Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), a título excecional acrescermos aos fundos 
disponíveis, outros montantes desde que expressamente autorizados, pelo Órgão Executivo, cf. o disposto 
no art.º 4º /1-C da mencionada lei; 
 
Não é de todo possível reunir o Órgão competente em tempo real para que possamos ultrapassar o 
problema técnico que temos no GES; 
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Assim, face ao exposto, determino ao abrigo do disposto no art.º 68º/3 da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
no uso da competência que me fora delegada por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 
2 de novembro de 2009, e depois de dar-lhe conhecimento da presente decisão, cf. determina o art.º 69º/3 
da mencionada lei, será o mesmo levado a ratificação da Câmara Municipal, o aumento temporário dos 
fundos disponíveis com a utilização do saldo de operações orçamentais, no valor de 1.516.935,49 €, a 
acrescer aos restantes fundos disponíveis.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar a decisão tomada pelo 
Sr. Vice-Presidente, conforme acima referido. 
 
Constitui anexo à presente ata o documento que integra a referida proposta. 
 
3. - Abertura de procedimento concursal para adjudicação do arrendamento de um espaço para  
      oficina/loja destinado a artesãos, no Centro de Promoção Património e Turismo: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da filosofia do Centro de Promoção de Património e Turismo, concluída a empreitada de 
“Remodelação/Reabilitação do antigo Mercado Municipal”, o Município de Castro Verde, de harmonia com a 
deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 1 de Agosto de 2012, 
procedeu à abertura de um concurso público para arrendamento de três espaços para oficinas/lojas 
destinados a artesãos, residentes no concelho há pelo menos dois anos, podendo estes espaços ter uma 
dupla funcionalidade: de oficina para produção/fabrico de artigos de artesanato e de loja para venda dos 
mesmos. 
 
Após aprovação da lista dos candidatos selecionados e após notificação da adjudicação aos concorrentes, a 
candidata classificada em 2º. Lugar, senhora Paula Maurício Saraiva, não compareceu para a outorga do 
contrato. Assim, nos termos do artigo 13º do programa de concurso é anulada a adjudicação à concorrente e 
considerada sem efeito. Não existindo outro concorrente classificado no lugar imediatamente a seguir da 
lista de classificação devidamente ordenada, submeto para apreciação da Câmara Municipal um novo 
Caderno de Encargos e Programa de Concurso, para abertura de procedimento concursal, tendo por objeto 
a Adjudicação do Arrendamento de um espaço para oficina/loja destinado a artesãos.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, proceder à abertura do 
procedimento concursal em causa, aprovando para o efeito os respetivos programa de concurso e caderno 
de encargos, ficando os mesmos documentos anexos à presente ata dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL. 
 
1. - Obras particulares: 
 

• Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Foram presentes os projetos das especialidades apresentados por Francisco Manuel Estevens Cortes 
Botelho para construção de um pavilhão agrícola na Herdade de Cabeça de Porco, na freguesia de Castro 
Verde, a que se refere o processo de obras nº.44/2010. 
 
A Câmara, em face dos pareceres técnicos proferidos sobre os mesmos projetos, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente, aprová-los para efeitos de deliberação final sobre o referido processo de 
obras. 
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT O 
 
1. - Cante Alentejano – Grupo de Trabalho Concelhio. 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“A Câmara Municipal de Castro Verde é uma das entidades que apoia e subscreve a Candidatura do Cante 
Alentejano a Património da Humanidade, conforme declaração emitida para o efeito e posição expressa em 
reuniões e documentos produzidos sobre a candidatura. 
 
Assim, na sequência de reunião, realizada no dia 20 de Dezembro 2012, em Castro Verde, com a 
Professora Salwa Castelo Branco (membro da comissão cientifica da candidatura) foi realçada a importância 
de aprofundar a participação das entidades que dinamizam e apoiam o cante alentejano, com especial 
destaque para a necessidade de desenvolver um trabalho que permita a discussão, e posteriormente, a 
operacionalização do Plano de Salvaguarda. 
 
Na reunião estiveram representadas a Cortiçol - Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde, a 
Associação de Cante Alentejano “Os Cardadores” da Sete, a Associação de Cante Alentejano “Os Ganhões” 
de Castro Verde, a Associação de Cante Alentejano “Vozes das Terras Brancas” (de Casével), o Grupo 
Coral “As Atabuas” (de São Marcos da Ataboeira) e a Câmara Municipal de Castro Verde, tendo sido 
unânime a criação de um grupo de trabalho concelhio para dar respostas às tarefas e compromissos 
inerentes ao Plano de Salvaguarda. Por outro lado, o trabalho a desenvolver pretende ser um espaço de 
reflexão e de contributos com o objetivo de reforçar a afirmação do cante na dinâmica concelhia. 
 
Foi ainda proposto que o Grupo de Trabalho desenvolveria a sua ação no âmbito do Núcleo da Oralidade do 
Museu da Ruralidade, assumindo o mesmo a responsabilidade pela disponibilização, divulgação e 
salvaguarda dos documentos produzidos. 
 
Assim, venho por este meio propor que a Câmara Municipal de Castro Verde assuma a coordenação do 
Grupo de Trabalho, através da ação do Núcleo da Oralidade do Museu da Ruralidade, constituído por um 
elemento em representação das seguintes entidades: 
 
Cortiçol - Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde. 
Associação de Cante Alentejano “Os Cardadores” da Sete. 
Associação de Cante Alentejano “Os Ganhões” de Castro Verde. 
Associação de Cante Alentejano “Vozes das Terras Brancas”. 
Grupo Coral “As Atabuas”. 
Câmara Municipal de Castro Verde. 
Museu da Ruralidade. 
 
Pelo que em representação do Museu da Ruralidade, proponho que a mesma seja assegurada pelo seu 
coordenador, Dr. Miguel Rego. 
 
Proponho ainda, que a Câmara Municipal nomeie um elemento que a represente institucionalmente no 
Grupo de Trabalho. 
 
Posto isto Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro manifestou a sua firme convicção na candidatura 
do Cante Alentejano a Património da Humanidade e que este grupo de trabalho é uma boa base de trabalho 
que deve ser levado a sério para que a mesma candidatura vá em frente, tendo o Sr. Vereador Paulo 
Nascimento corroborado a mesma opinião. 
 
Apreciado o assunto deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta acima 
descrita e, conforme proposto pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro, 
nomear como seu representante institucional no Grupo de Trabalho em causa o Sr. Vereador Paulo 
Nascimento, não tendo participado nesta votação o mesmo Vereador. 
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2. - CERCICOA – Apoio ao Desenvolvimento de Atividades de Terapia: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento 
 
“Nos anos letivos anteriores, os alunos com necessidades educativas especiais profundas dos 
Agrupamentos de Escolas de Castro Verde, Almodôvar e Ourique, beneficiavam de um conjunto de terapias 
que eram dinamizadas pela CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 
e Solidariedade Social dos concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, cuja promoção era suportada 
por verba do Ministério da Educação, através da Direção Regional de Educação do Alentejo, sendo para o 
efeito autorizadas no início de cada ano letivo. 
 
Acontece, que no presente ano letivo, após várias reclamações por parte dos parceiros sobre a ausência de 
decisão, só em dezembro de 2012 foi formalizada junto das direções dos Agrupamentos a não afetação de 
verba para o desenvolvimento destas atividades, apesar de identificadas previamente como necessárias 
pelas técnicas da NEEs dos respetivos agrupamentos. 
 
Em causa estão terapias nas áreas da Hipoterapia e Snoezelen (Estimulação Neuro sensorial) que são 
importantes para os alunos, o que motivou por parte das suas famílias uma ação no sentido de encontrar 
uma solução alternativa transitória e reivindicar junto das entidades competentes uma resposta adequada a 
esta questão prioritária para qualidade de vida dos seus educandos. 
 
Embora conscientes que esta matéria não é competência direta das autarquias, e ainda perante o cenário da 
ausência de resposta, os pais solicitaram uma reunião conjunta às Câmaras Municipais de Castro Verde, 
Almodôvar e Ourique, na qual participou também a CERCICOA, no sentido de exporem a situação e 
solicitarem uma colaboração conjunta que pudesse viabilizar com urgência o reinício das terapias. 
 
Após esta reunião, a Câmara Municipal de Castro Verde diligenciou junto da DREA, através de contato 
pessoal do Sr. Presidente, no sentido de ser dada uma resposta aos agrupamentos, que viria a ser negativa, 
conjuntamente com a informação de que no futuro esta área passaria a ser tutelada pelo Ministério da 
Saúde. 
 
Perante a pertinência da questão, a mesma foi abordada no último Conselho Municipal de Educação de 
Castro Verde, realizado a 28 de Novembro de 2012, tendo para o efeito o plenário sublinhado a importância 
de não se fechar a porta a estas terapias atendendo à implicação que as mesmas têm na qualidade de vida 
das crianças e das suas famílias. 
 
Enquanto se busca uma solução para esta situação junto das entidades competentes, é unânime para as 
três autarquias proporcionar uma solução transitória que permita o regresso dos alunos às terapias no 
segundo e terceiro período do presente ano letivo, ficando salvaguardado que, caso não seja assegurada 
uma resposta futura por parte das entidades competentes, os agrupamentos não devem inscrever estas 
atividades nos seus planos de ação. 
 
Assim, após reunião com a CERCICOA, e identificadas as necessidades para que a mesma possa continuar 
a ser a entidade dinamizadora das terapias, aproveitando para o efeito os recursos existentes, onde se inclui 
alguns recursos técnicos protocolados no âmbito do F.O.E.C. com essa instituição, conclui-se que em causa 
está uma verba de 16.358,58 €, suportando toda a logística necessária (equipamentos, técnicos, auxiliares, 
etc.), incluindo as deslocações e acompanhamento dos jovens de Castro Verde e Ourique para as 
instalações em Almodôvar, onde decorrerão as atividades. 
 
Uma vez que em causa está uma solução temporária que visa a manutenção do princípio de oportunidade 
de acesso dos alunos com NEEs dos Agrupamentos de Escolas dos três concelhos ao desenvolvimento de 
terapias importantes, propõe-se ao abrigo do artigo 19º da Lei nº.159/99 e da cláusula quinta do Protocolo 
celebrado com a CERCICOA, a atribuição de um apoio de 5.452,93 € (que corresponde à divisão da verba 
identificada pelas 3 autarquias) à CERCICOA para que a mesma assegure, nos termos referenciados, as 
terapias ao universo de alunos previamente identificados pelas equipas técnicas.” 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, atribuindo à CERCICOA - Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social dos concelhos de Castro Verde, Ourique e 
Almodôvar, o apoio financeiro no montante de 5.452,93 € para os fins acima referidos. 
 
3. - Celebração de novo protocolo de colaboração com a Associação 100 Trilhos e a Junta de Freguesia 
      de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Em concordância com as Opões do Plano e Orçamento 2013, e tendo como principal alteração, em relação 
ao protocolo existente, a integração da Junta de Freguesia de Castro Verde como terceiro outorgante com o 
objeto de formalizar a cedência de espaço para funcionamento da sede social da Associação 100 Trilhos, 
junto remeto proposta de novo protocolo de cooperação. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente celebrar com a Associação 100 
Trilhos, com sede nas instalações da antiga Escola Primária nos Geraldos, e a Junta de Freguesia de Castro 
Verde o protocolo de colaboração para os efeitos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
Fica anexo à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita, a minuta do protocolo de 
colaboração em causa. 
 
4. - Entrudanças 2013: 
 
Foi presente a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento para a realização da iniciativa em 
título, nos dias 8 a 10 de Fevereiro próximo, em parceria com a Associação Pédexumbo e a Junta de 
Freguesia de Entradas, conforme programa e respetiva estimativa orçamental que anexa, e suportando esta 
autarquia um encargo financeiro no montante de 4.500 € a transferir para a referida Associação na sua 
qualidade de chefe de fila na parceria organizativa – responsável pela gestão financeira do projeto. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, comparticipar financeiramente a iniciativa nos termos 
propostos e autorizar o respetivo pagamento. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
 

1. - Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar a Equipa de Intervenção  
      Permanente (EIP): 
 
Foi presente o ofício nº.27036, de 14 de Dezembro último da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 
no qual dá conta que o protocolo supra identificado, celebrado com esta Autarquia e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, caduca no dia 30 de Junho do corrente ano, e que 
tendo em consideração os objetivos de constituição das EIP e os resultados globalmente atingidos, a ANPC, 
a fim de dar continuidade à atividade prestada pelas equipas em funcionamento, mantém-se disponível para 
as comparticipar nos termos da Portaria nº.75/2011, de 15 de Fevereiro, que introduz alterações à Portaria 
nº. 1358/20076, de 15 de Outubro. 
 
Assim, para o efeito, mostra-se necessária a celebração de novo protocolo, uma vez que o que se encontra 
em vigor não é renovável por ter atingido o limite máximo de renovações (3 anos), razão pela qual solicita 
informação sobre o interesse ou não na manutenção da EIP neste concelho e consequentemente a 
celebração de novo protocolo. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, manifestar interesse na 
manutenção da Equipa de Intervenção Permanente neste concelho e consequente celebração de novo 
protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar a mesma Equipa. 
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2. - Renovação e Concessão de autorizações para o exercício da atividade de venda ambulante: 
 

Foram presentes os pedidos de renovação de autorizações para o exercício da atividade de venda 
ambulante de cal e carvão, queijos e enchidos e quinquilharias e roupas, requeridos, respetivamente, por 
Carlos Adolfo da Rosa, José Carlos Lança Guerreiro Nogueira, Maria Augusta de Azevedo Monteiro das 
Dores e António Joaquim Gonçalves, e de concessão de autorizações, requeridas por José Armando 
Sampaio Valério, Maria do Carmo Alves e Maria Odete Francisca Chichorro, para venda ambulante de peixe 
e marisco, vestuário e calçado e artigos de confeção, respetivamente, tendo a Câmara, em face da 
documentação apresentada e das informações prestadas sobre os mesmos pedidos, deliberado, por 
unanimidade e nominalmente, deferi-los. 
 

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. 
 
 
 
 


