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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 2 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Nº. 1/2013 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: António João Fernandes Colaço, na sua qualidade de 
Vice - Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, José Francisco Colaço Guerreiro, António 
José da Luz Paulino e Paulo Jorge Maria do Nascimento na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou a esta reunião o Sr. Presidente da Câmara, cuja falta foi devidamente justificada por se 
encontrar no gozo de férias. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Vice - Presidente declarada aberta a reunião, pelas 21,10 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vice-Presidente deu conhecimento da replantação do Bosque do Centenário, de cerca de 70 
exemplares que se tinham perdido. Deu ainda conhecimento da plantação de mais de 400 árvores 
em vários locais da vila, nomeadamente uma cortina em terrenos municipais junto ao IP2, ao 
Centro Escolar nº.2, às Hortas Comunitárias e no novo espaço recentemente arranjado sito no 
entre a Rua de São Sebastião e a Rua do Santo, em Castro Verde. 
 
O Sr. Vereador Paulo Nascimento confirmou a agendada realização, no próximo dia 6 de Janeiro, 
do II Grande Prémio do Campo Branco e Campeonato Distrital de Estrada, na sequência da 
deliberação tomada no dia 5 de Dezembro findo, em parceira com a Associação de Atletismo de 
Beja, assim como da conclusão da requalificação do piso do Pavilhão Desportivo Municipal. 
 
O Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro alertou para o estado (empolado) do piso da sala 
polivalente do “Mercado Municipal” onde os grupos corais ensaiam, tendo o Sr. Vereador Paulo 
Nascimento informado que já havia diligenciado para a sua resolução. 
 
A seguir o Sr. Vereador António José Paulino questionou se havia alguma intenção de substituir a 
prestação dos serviços prestados pela Consulplanicie dada a baixa médica do técnico em funções.  
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O Sr. Vice-Presidente informou que a empresa se havia proposto substituir o técnico de forma a 
não atrasar o serviço mas tal não foi aceite dado o período de baixa não se prever ser muito 
alargado e visto que o técnico em causa é mais conhecedor do serviço do que qualquer outro que o 
pudesse vir a substituir. 
 
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. Vice-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 unanimidade. 
 

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

• Ofício da Câmara Municipal de Odemira enviado ao Conselho Executivo do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo em que comunica a decisão de deixar de ser associada no 
mesmo. 

• “E-mail” do Núcleo de Estudos de Direito das Autarquias Locais da Escola de Direito da 
Universidade do Minho dando conhecimento dos comentários relativos ao Projeto de Lei 
nº.320/XII/2ª. sobre a redução efetiva do número de freguesias. 

• Carta do Sr. Embaixador do Chile agradecendo a amabilidade com que foi recebido 
aquando da sua recente visita a Castro Verde. 

• Carta do Sr. Salwa-El-Chawan Castelo-Branco, do Instituto de Etnomusicologia do Centro 
de Estudos em Música e Dança da Universidade Nova de Lisboa, agradecendo o modo 
caloroso em que o Sr. Presidente da Câmara o recebeu assim como de toda a abertura 
para colaborar com os representantes dos grupos na elaboração do Plano de Salvaguarda 
do Cante. 

• “E-mail” da Administração Regional de Saúde do Alentejo dando conhecimento dos mapas 
de turnos das farmácias de serviço do concelho de Castro Verde, para o ano em curso, 
recentemente aprovados. 

• Boletim Informativo da Associação de Agricultores do Campo Branco referente ao mês de 
Dezembro findo. 

• Conclusões do 7º. Congresso Nacional da Federação das Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Distrito de Beja, realizado no dia 20 de Outubro do ano transato. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os n.ºs 1 a 7. 
 
2. - Informações 
 
Deu o Sr. Vice-Presidente particular conhecimento que em reunião do Conselho de Administração 
e da Assembleia Geral da RESIALENTEJO, realizada no dia 29 de Novembro do ano findo, teve 
lugar uma recomposição com eleição de novos órgãos sociais, tendo sido eleito em representação 
desta Câmara Municipal para integrar o Conselho de Administração da RESIALENTEJO. 
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3.- Criação das unidades flexíveis na estrutura de serviços municipais e respetivas atribuições: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta formulada pelo Sr. Presidente: 
 
“PROPOSTA 
 
Considerando que a Assembleia Municipal, na sua sessão de 20 de Dezembro do corrente ano, 
aprovou o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, para a Câmara Municipal de Castro 
Verde, tal como dispõe o artigo 6º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro. 
Considerando que ao abrigo no disposto do art.º 7º no mesmo diploma, compete à Câmara 
Municipal, sob proposta minha, aprovar a criação de unidades orgânicas flexíveis, definindo as 
respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal; 
 
Considerando que importa agora concretizar a estrutura orgânica municipal com vista à plena 
prossecução das atribuições do Município, segundo os princípios estabelecidos no art.º 3º deste 
regime jurídico; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs: 
 
1º - A criação das seguintes unidades flexíveis na estrutura de serviços, e respetivas atribuições: 
 
a) Divisão de Administração e Finanças; 
Serviços de apoio instrumental/técnico. 
 
b) Divisão de Obras, Gestão Urbanística e Ambiental;  
Serviços operativos e de apoio técnico e instrumental (atribuições identificadas de acordo com a 
designação da unidade). 
 
c)Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto; 
Serviços operativos e de apoio técnico e instrumental (atribuições identificadas de acordo com a 
designação da unidade). 
 
d) Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento (Serviço de apoio instrumental/técnico) 
A chefiar por um dirigente intermédio de 3º grau. 
 
2º - As competências das unidades flexíveis, bem como as suas dependências hierárquicas 
constam do Regulamento de funcionamento dos serviços da estrutura a elaborar oportunamente, 
ficando desde já estabelecido, para cada uma das unidades orgânicas, as seguintes funções: 
 
Divisão de Administração e Finanças 
São competências da Divisão de Administração e Finanças, entre outras possíveis, compatíveis 
com a unidade: 
 
a)Assegurar o expediente, nomeadamente a distribuição e expedição de correspondência, a 
divulgação pelos serviços de ordens de serviço e diretivas internas, emitidas pelos órgãos ou 
agentes competentes, bem como a organização do expediente e apoio administrativo necessário 
aos processos eleitorais; 
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b)Preparar o expediente e as informações necessárias para a tomada de decisões dos órgãos do 
município, assistir às reuniões, quando solicitado para o efeito, subscrever e assinar as respetivas 
atas; 
 
c)Certificar mediante despacho do presidente da câmara, os atos que constem do arquivo 
municipal, e independentemente de decisão, a matéria das atas e reuniões da câmara municipal; 
d)Autenticar todos os documentos e atos oficiais da câmara; 
 
e)Submeter a despacho dos membros do executivo municipal, os assuntos e documentação 
recebida, da competência destes; 
f)Assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos, em todas as suas vertentes, incluindo a 
formação, a saúde, higiene e saúde no trabalho; 
 
g)Assegurar a gestão nos domínios da administração dos recursos financeiros, do 
aprovisionamento, património e inventário; 
 
h)Participar na elaboração dos documentos previsionais, opções do plano e orçamento, e 
acompanhar e controlar a sua execução; 
 
i)Organizar o relatório e contas do município, bem como a sua apresentação dentro dos prazos 
legalmente estabelecidos; 
 
j)Garantir o funcionamento do serviço de execuções fiscais;´ 
 
l)Participar na elaboração de pareceres, estudos e relatórios de execução em tudo o que diga 
respeito às áreas, administrativa, financeira e recursos humanos;  
 
m)Promover e zelar pela arrecadação das receitas do município; 
 
n)Acompanhar e controlar a manutenção e reparação de todo o património móvel e imóvel; 
 
o)Garantir a coordenação dos serviços operacionais, telefone, receção e limpeza das instalações; 
 
p)Assegurar o bom funcionamento do arquivo, procedendo ao tratamento e arquivo dos 
documentos entrados no município; 
 
q)Proceder à gestão do património móvel e imóvel da Câmara Municipal; 
 
r)Promover a organização dos serviços e a formação do pessoal, tendo em vista a melhoria efetiva 
dos serviços do município; 
 
Divisão de Obras, Gestão Urbanística e Ambiental  
 
São competências da Divisão de Obras, Gestão Urbanística e Ambiental, entre outras possíveis, 
compatíveis com a unidade: 
 
a)Superintender nos licenciamentos e autorizações de obras particulares e loteamentos; 
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b)Acompanhar sistematicamente as obras adjudicadas a empreiteiros, assegurando a efetivação 
dos autos de medição e o cumprimento das peças dos procedimentos, caderno de encargos e 
programa de concurso; 
 
c)Controlar os processos de revisão de preços; 
 
d)Elaborar os cadernos de encargos e analisar os programas de concurso a submeter a 
procedimento concursal; 
e)Elaborar pareceres ou informações sobre matérias que lhe sejam solicitadas pelo presidente da 
câmara; 
 
f)Promover estudos que permitam responder eficazmente às necessidades das populações na área 
da gestão ambiental; 
 
g)Propor medidas de informação junto dos munícipes no que se refere à distribuição de água e ao 
saneamento básico; 
 
h)Propor medidas e prestar informações necessárias à câmara municipal, para aprovação e 
implementação de regulamentos e posturas municipais; 
 
i)Assegurar a observância dos PMOT aprovados e o cumprimento das normas aplicáveis à 
qualidade da água de distribuição pública e águas residuais; 
 
j)Assegurar a leitura e cobrança de água domiciliária, bem como a cobrança de taxas e preços; 
 
l)Elaborar estudos das atividades desenvolvidas no âmbito da administração urbanística que 
possibilitem à autarquia a tomada de decisões sobre prioridades a seguir na elaboração dos 
documentos previsionais; 
 
m)Coordenar o planeamento, a programação, a execução e o controlo das obras municipais por 
administração direta; 
 

n)Coordenar o planeamento, a programação, a execução e o controlo da manutenção, conservação 
e limpeza de espaços e equipamentos coletivos, da rede viária municipal e dos sistemas de 
distribuição doméstica de água; - equipamentos e espaço público; 

 

o)Coordenar, programar e otimizar a remoção, transporte e deposição em destino final dos 
resíduos sólidos urbanos; 

 

p)Gerir e manter o parque de máquinas e viaturas; 

 

q)Assegurar a programação e a distribuição de viaturas e máquinas; 

r)Controlar os custos de assistência, manutenção e utilização das viaturas, máquinas e 
equipamentos mecânicos; 

 

s)Propor os regulamentos de trânsito nos vários locais do concelho e eventuais alterações a estes, 
incluindo nas estradas e arruamentos do meio urbano; 
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t)Assegurar a colocação e conservação da sinalização quer vertical quer horizontal nas vias, 
arruamentos e demais espaços da via pública (equipamentos de transportes). 
 
Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto 
 
São competências da Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, entre outras, 
compatíveis com a unidade: 

a)Assegurar o exercício das atribuições e competências municipais no âmbito da Ação Social, 
Educação, Cultura e Desporto, bem como promover medidas de desenvolvimento em cada um dos 
domínios em parceria com os agentes locais, regionais e nacionais; 
 
b)Assegurar as funções técnicas na Rede Social e na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
em Risco, Julgado de Paz e Gabinete de Inserção Profissional, de acordo com as determinações 
legais e definição do executivo; 
 
c)Elaborar e atualizar a Carta Educativa, Carta Gerontológica e Carta Desportiva; 
 
d)Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação, conforme legislação em vigor; 
 
e)Participar nas reuniões gerais do Agrupamento de Escolas de Castro Verde; 
 
f)Participar no Conselho Local de Ação Social; 
 
g)Monitorizar o Diagnostico Social em parceria com a Rede Social; 
 
h)Colaborar com as instituições públicas, privadas, associativas e de solidariedade social no âmbito 
da saúde, apoio social, educação e formação, cultura e desporto por forma a proporcionar melhores 
condições de vida aos munícipes; 
 
i)Propor normativos e regulamentos nos diferentes domínios da competência da Divisão. 
 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 
(Competências conforme proposta da Câmara e decisão da Assembleia Municipal).” 
 
Apreciada a referida proposta deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprová-la. 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Secção Financeira e do Património: 
 

1. - Pagamentos balancete: 
1.1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa e Resumo Diário de Tesouraria: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012, o qual apresenta os seguintes saldos: 

• Receitas próprias: 
Saldo do ano de 2011 1.082.980,31 € 
Receitas cobradas 12.337.849,29 € 
Soma 13.420.829,60 € 
Despesas realizadas 11.903.894,11 € 
Saldo em 31.12.2012 1.516.935,49 € 
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• Operações de Tesouraria: 
Saldo do ano de 2011 530.952,16 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 708.101,35 € 
Soma 1.239.053,51 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 847.068,58 € 
Saldo em 31.12.2012 391.984,93 € 
DISPONIBILIDADES 
Caixa  33,84 € 
Fundos de Maneio -/- 
Instituições Bancárias 1.908.886,58 € 
Total das disponibilidades em 31.12.2012 1.908.920,42 € 
Documentos 21.121,37 € 
Total de movimentos de tesouraria em 31.12.2012 1.930.041,79 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Dezembro de 
2012: 774.347,73 €, conforme relação anexa. 
 

Ficam anexos à presente os documentos acima referidos, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos. 
 
1.2. - Balancete mensal e acumulado (razão): 
 
Tomou a Câmara Municipal igualmente conhecimento do Balancete Mensal e Acumulado (Razão) 
referente ao mês de Dezembro último, o qual se anexa à presente ata dando-se como aqui 
integralmente transcrito. 
 
2. - Reconstituição do Fundo de Maneio para o ano de 2013: 
 
Foi presente a seguinte informação (nº.1066/12), da Coordenadora Técnica da Secção de 
Aprovisionamento e Armazém, sobre o assunto em título: 
 
“1º - Fui designada como responsável pela utilização do fundo de maneio no Município de Castro 
Verde; 
 
2º - Podemos considerar fundo de maneio, como sendo um montante de caixa, com a finalidade de 
realização de pequenos pagamentos urgentes e inadiáveis, de compras de pequeno montante; 
 
3º - Até aqui, tem o mesmo sido utilizado de uma forma que considero não ser a mais correta, como 
pode ser exemplo: a sua utilização para aquisição de bens de investimento; utilização para 
pagamento a fornecedores que têm conta corrente com a autarquia, aquisições de mais de 500,00€ 
por vezes, etc..  
 
4º - Com a entrada em vigor da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, LCPA, temos de 
aperfeiçoar esta realidade, pelo que permita-me propor: 
 
a) A realização de despesas através do fundo de maneio será sempre uma medida de exceção, 
devendo ser utilizado somente para pequenas aquisições, caso não seja possível seguir os trâmites 
legais a observar nos processos de aquisição de bens e serviços, com a emissão da 
correspondente requisição externa; 



8/11 
Reunião da CMCV de 2/1/2013 

b) Considerarem-se despesas miúdas ou de baixo montante, as despesas de valor igual ou inferior 
a 200 euros. Para o efeito de determinação deste valor, devemos considerar as despesas da 
mesma natureza, ou seja, com a mesma classificação económica, realizadas com o mesmo 
fornecedor num intervalo de 30 dias. 
 
c) São exemplo as despesas: de combustível, com almoços e jantares, com material de 
manutenção (chaves, carimbos, lâmpadas, cabos, parafusos, vidros, etc), na organização de 
eventos e reuniões, de farmácia, etc. 
 
d) Não entra no conceito de despesa urgente e inadiável a realização de uma despesa com um 
fornecedor com o qual tenhamos conta corrente, devendo esta ser efetuada através de requisição 
externa; 
 
e) També não entra no mesmo conceito, a compra de bens de investimento; 
 
f) Os documentos comprovativos das despesas pagas terão de ser obrigatoriamente: faturas ou 
faturas simplificadas. 
 
g) Não serão aceites quaisquer documentos que não estejam emitidos sob a forma legal, de acordo 
com os requisitos mínimos legais vigentes na data em causa, sobre os quais incidam descontos, 
como é o caso de prestações de serviços. 
 
h) As despesas pagas pelo fundo de maneio só podem revestir a seguinte natureza: 
 - Bens: 01.02/02.01.15 - Ofertas - 200,00€ 
                   02/02.01.02.01 - Gasolina - 100,00€ 
                   02/02.01.02.02 - Gasóleo - 250,00€ 
                   02/02.01.05 - Refeições Confecionadas - 350,00€ 
                   02/02.01.06 - Alimentos Géneros para confecionar - 150,00€ 
         02/02.01.08 - Material de Escritório - 150,00€ 
                   02/02.01.21 - Outros Bens - 500,00€ 
- Serviços:02/02.02.09 - Comunicações - 50,00€ 
                   02/02.02.13 - Deslocações e Estadas - 300,00€ 
                   02/02.02.15 - Formação - 200,00€ 
                   02/02.02.25 - Outros Serviços – 250,00€ 
 
i)Impreterivelmente deve ser dado conhecimento para que seja emitido o compromisso no próprio 
momento ou o mais tardar nas 24 horas seguintes à sua aquisição; 
 
j)Autorização para alterar no final de cada mês os valores disponíveis em cada rubrica aqui 
apresentada, caso se verifique essa necessidade, sendo posteriormente dado conhecimento dessa 
alteração; 
 
l)As despesas realizadas por qualquer serviço, onde não haja suporte quanto à natureza das 
mesmas são da exclusiva responsabilidade do adquirente; 
 
Face ao exposto, deixo à consideração superior.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, reconstituir o fundo de 
maneio em causa, cujo montante total é de 2.500 € mensais, nas condições acima referidas, bem 
como autorizar o respetivo pagamento. 
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3. - Transferência correntes de despesas para as Juntas de Freguesia e coletividades e asso- 
      ciações do concelho e ainda a entidades das quais a Autarquia é associada: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente: 
“Constam dos documentos previsionais do Município para 2013 no Orçamento e Ações Mais 
Relevantes, diversos valores a transferir: 
 

• para as Juntas de Freguesia do Concelho, uns a titulo do instituto de delegação de 
competências, outros enquanto apoio às atribuições destas Autarquias; 

• bem como para outras entidades, Coletividades e Associações do Concelho, que 
prosseguem atividades de interesse do município, de natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa; 

• e ainda entidades das quais somos associados; 
 
que importa apoiar, dado o parco orçamento que todas estas organizações dispõem. 
 
Existem Protocolos de Delegação de Competências e Colaboração da Câmara Municipal, com 
todas estas Entidades (exceção feitas às associações), onde estão elencadas as obrigações e 
direitos de cada uma delas. 
 
É competência da Câmara Municipal, cf. dispõe o art.º 64º/4-b e 66º/1, da Lei nº.169/99, de 14 de 
Setembro, autorizar a despesa, para este tipo de apoios e competências delegadas. 
 
Assim, face ao exposto, proponho formalmente a V. Exª.s a aprovação dos respetivos montantes, a 
transferir mensalmente, cf. os Mapas em anexo I,II e III.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
José Francisco Colaço e António José Paulino, autorizar o pagamento das despesas acima 
referidas, cujos documentos discriminativos se anexam à presente ata dando-se, por isso, como 
aqui integralmente transcritos.  
 
3. - Emissão de parecer prévio para celebração de contrato de aquisição de serviços por 
      ajuste direto: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta formulada pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
“Considerando o disposto no art.º 26º/8, da Lei nº.64-B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento do 
Estado para 2012), que aponta para a obrigatoriedade da existência de parecer prévio vinculativo 
do Órgão Executivo, nas celebrações ou renovações de contratos de aquisição de serviços 
independentemente da natureza da contraparte e seu valor. 
 
Considerando que se mantêm atuais as razões da necessidade nas referidas contratações. 
 
Considerando que estão reunidos os elementos constantes no art.º 3º. da Portaria nº.9/2012, de 10 
de Janeiro. 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Ex ªs. a renovação dos contratos mencionados na relação 
em anexo, no uso da competência que lhes confere o art.º 26º/8 da Lei do Orçamento do Estado.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
José Francisco Colaço e António José Paulino, emitir parecer prévio relativamente às renovações 
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dos contratos de prestação de serviços constantes na relação anexa, à exceção da renovação do 
contrato de prestação de serviços pela CONSULPLANICIE – Engenheiros Consultores Ld.ª. que foi 
aprovado com o voto contra do Sr. Vereador António José Paulino que fundamentou a sua posição 
pelas mesmas razões como o já havia referido aquando da celebração do contrato em causa, 
conforme decisão tomada na reunião de 29/2/2012 “por sempre entender que a contratação em 
causa, se trata 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.” 
 
Fica anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita a relação anexa 
à proposta acima referida. 
 
3. - Atribuição de subsídios: 

• À Associação de Cante Alentejano “Os Ganhões”: 
 

Apreciou a Câmara o pedido de apoio financeiro e logístico solicitado pela Associação de Cante 
Alentejano “Os Ganhões”, para a realização de um Serão de Cante Alentejano, no próximo dia 26 
de Janeiro, no Cineteatro Municipal. 
 
A Câmara, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprovar conceder-lhe um apoio financeiro 
no montante de 500 € para fazer face a despesas com a realização do referido evento, bem como o 
apoio logístico necessário para a utilização do Cineteatro Municipal. 
 
Não participou na apreciação e votação, o Sr. Vereador Paulo Jorge Nascimento em virtude de 
fazer parte dos órgãos sociais da mesma Associação. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
 

1. - Renovação e concessão de autorizações para o exercício da atividade de venda 
ambulante: 

 
Foram presentes os pedidos de renovação de autorização para o exercício da atividade de venda 
ambulante de artigos de confeção e roupas, requeridas por Diogo Bernardino Martins Matos e 
Fathallah Abdelkbir, e de concessão de autorização para venda ambulante de artigos de confeção 
requerido por Manuel António Macieira Ouriço, tendo a Câmara, em face dos documentos 
apresentados e das informações prestadas pelos serviços sobre os mesmos pedidos, deliberado, 
por unanimidade e nominalmente deferi-los. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Interveio o cidadão Manuel António Emília Domingos que colocou as seguintes questões: 
- alertou para a degradação da estrada municipal entre Carregueiro e Entradas, em vários pontos, e 
questionando se estava prevista alguma intervenção para breve. 
 
Questionou igualmente o mesmo cidadão os seguintes assuntos: 
- sobre a deposição de entulhos em Entradas. 
- acerca da taxa de ocupação verificada no Parque de Campismo. 
- se a Câmara tinha alguma informação acerca do encerramento do Aparthotel do Castro. 
- que informação havia sobre a nova lei das finanças locais. 
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Sobre as questões colocadas o Sr. Vice-Presidente da Câmara informou o seguinte: 
- quanto ao estado de degradação na estrada municipal lembrou que, numa primeira fase, 
realizaram-se diligencias junto das Estradas de Portugal para que esta participasse na resolução do 
problema pelo facto daquela via ter sido utilizada como recurso alternativo à EN2, entre Castro 
Verde e Carregueiro, aquando das cheias que provocaram a destruição de pontões na mesma, não 
tendo contudo a mesma dado qualquer resposta positiva. 
 
Adiantou que já tinha sido realizada uma pequena intervenção na limpeza de bermas e valetas, 
para evitar a entrada de águas pluviais para a estrada, e que estava previsto iniciar uma 
intervenção maior uma vez que o piso já tem um enorme desgaste devido ao tempo de utilização, 
assim como se procedeu à colocação de sinalização proibindo o trânsito pesado acima das 20 
toneladas, havendo também negociações com a Câmara Municipal de Aljustrel para que a mesma 
intervenha de igual forma no respetivo concelho onde a estrada também se situa, e informou ainda 
que a “brigada do alcatrão” estava já a proceder a tal reparação. 
 
- quanto à deposição de entulhos a mesma depende da resolução da criação de uma empresa para 
o efeito no âmbito da empresa intermunicipal de tratamento de resíduos mas que entretanto “caiu 
por terra.” 
 
- sobre a nova lei das finanças locais que não tinha ainda informações concretas sobre a mesma 
mas apenas que as suas principais alterações só iriam entrar em vigor no ano de 2014. 
 
- acerca do encerramento do Aparthotel confirmou que a empresa havia enviado essa informação 
através de uma simples circular não havendo por isso mais informação no entanto em conversa 
tida com os funcionários depreende que certamente será devido a obras que as mesmas 
instalações carecem e que o proprietário do imóvel não terá intenção de investir no mesmo. 
 
Acerca da ocupação do Parque de Campismo o Sr. Vereador Paulo Nascimento informou que essa 
informação teria de ser dada pelo Sr. Presidente uma vez que é ele que gere a utilização do 
mesmo. 
 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 22,30 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. 
 
 
 
 
 
 
 


