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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2013. 
 
 
Nº. 6/2013 
 
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 21,20 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Não foi tratado qualquer assunto neste ponto da ordem de trabalhos. 
 

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 unanimidade. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Expediente: 
 
Deu o Sr. Presidente da Câmara conhecimento do “e-mail” da Federação das Associações de 
Agricultores do Baixo Alentejo dando conhecimento da decisão de processar o Estado para impedir 
a concessão dos blocos de rega de Alqueva à Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas de 
Alqueva (EDIA). 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Secção Financeira e do Património: 
 
1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
período de 1 a 31 de Janeiro de 2013, o qual apresenta os seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 
Saldo do ano de 2012 1.516.935,49 € 
Receitas cobradas 1.374.299,64 € 
Soma 2.891.235,13 € 
Despesas realizadas 1.446.435,61 € 
Saldo em 28.2.2013 1.444.799,52 € 

 
• Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2012 391.984,93 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 107.434,31 € 
Soma 499.419,24 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 96.070,90 € 
Saldo em 28.2.2013 403.348,34 € 
 

• Disponibilidades 
Caixa  435,13 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 1.845.212,73 € 
Total das disponibilidades em 28.2.2013 1.848.147,86 € 
Documentos 22.745,08 € 
Total de movimentos de tesouraria em 28.2.2013 1.870.892,94 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 28 de Fevereiro de 
2013: 563.649,96 €. 

 
2. - Concessão de autorização para abertura de contas bancárias: 

Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta: 

Considerando os processos de consulta que iniciamos tendo em vista a aplicação de um capital 
disponível de 700.000,00 €, fracionados em 2 depósitos a prazo (1 de 500.000,00 € e 1 de 200.000,00 €). 

Considerando que a melhor proposta apresentada, dentro das várias instituições bancárias 
convidadas, foi a do Millennium BCP (200.000,00 €) e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
(500.000,00 €); 

Considerando que para fazer os depósitos em causa poderá existir a possibilidade de 
necessitarmos abrir novas contas; 
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Considerando, segundo o art.º. 21º do nosso regulamento do sistema de controlo interno, que a 
competência para a abertura de contas bancárias tituladas pelo Município é do Órgão Executivo; 

Assim, para que possamos dar sequência ao processo, proponho a V. Exªs. autorização de 
abertura das contas necessárias nos respetivos bancos. 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, autorizar o Sr. a 
Presidente a proceder à abertura de novas contas para os efeitos acima referidos. 

3. - Emissão de pareceres prévios para celebração de contratos de aquisição de serviços: 

Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 

Carecem de parecer prévio vinculativo os contratos de aquisição de serviços que em 2013 venham 
a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou contraparte de contrato vigente em 2012, 
cf. o disposto no art.º 75º/1 da Lei do OE para 2013. 

Considerando que estão reunidos os elementos constantes no art.º 3º. da Portaria nº.16/2013, de 
17 de Janeiro; 

Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. a celebração dos contratos mencionados no quadro 
anexo mencionado, no uso da competência que lhes confere o art.º 75/10 da Lei do Orçamento de 
Estado. 

Refere-se a presente proposta aos seguintes procedimentos a efetuar por ajuste direto simplificado: 

 

Objeto 

 

Entidade 

 
Preço base 

(s/IVA) 

Exercer funções na área das atividade física 
junto dos diferentes públicos/avença 

André Neves Henriques 1.000,00 €/mensais 

Prestação de serviços no âmbito da 
montagem e projeção de filmes 

João Dias Urgeiro 35,00 €/sessão 

Exercer e desenvolver as funções de 
monitorizar e dinamizar ateliers 
relacionados com o projeto artes 

Paulo Morais C. Martins 400,00 €/mensais 

Cobrança ao domicílio dos consumos de 
águas doméstica na freguesia de Santa 
Bárbara de Padrões e nos Namorados 

Maria dos Anjos Amaro 
Machado 

25 cêntimos por 
cada consumidor 

Redação de conteúdos informativos para o 
Boletim Municipal “O Campaniço” 

Carlos Fernando Júlio 1,000 €/trimestre 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
José Francisco Colaço Guerreiro e António José da Luz Paulino, emitir parecer prévio vinculativo 
para celebração dos referidos contratos de prestação de serviços por ajuste direto simplificado. 

Segundo documento apresentado pelo Sr. Presidente deliberou a Câmara, igualmente, por maioria 
com as abstenções dos Srs. Vereadores José Francisco Colaço Guerreiro e António José da Luz 
Paulino, emitir prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de serviços de aluguer, 
montagem e desmontagem de tendas, stands e estrados destinados a vários eventos no concelho 
de Castro Verde, com o preço base de 25.000,00 €. 
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO 

1. - Ratificação da cobrança de bilheteira na peça de teatro “O Entertainer” pela Companhia  
      Baal 17: 
 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nacimento: 
 
“No dia 1 de Março, o Cine Teatro Municipal de Castro Verde, apresentou a peça de teatro “O 
Entertainer”, pela Companhia Baal 17, onde foram colocados para venda ao público bilhetes de 
acesso ao espetáculo. 
 
Assim, respeitando o valor para este tipo de espetáculos, propomos a ratificação da cobrança de 
bilheteira – “O Entertainer” – Companhia Baal 17, dia 1 de Março de 2013, pelas 21,30 horas, no 
Cine Teatro Municipal de Castro Verde, pelo preço de 2,00 € cada. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade, ratificar a cobrança da bilheteira em 
causa conforme proposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
2. - Atribuição de subsídios: 

• À Associação de Apoio à Integração – Regina Cordium, para participar num 
Curso de Teatro e Escrita Criativa: 

 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho favorável que proferiu 
relativamente à concessão de um subsidio, no montante de 200 €, à Associação de Apoio à 
Integração – Regina Cordium, de Castro Verde, para fazer face a despesas referentes à 
participação de 3 elementos do seu Grupo de Teatro, num Curso de Teatro e Escrita Criativa, que 
vai decorrer em Beja nos dias 15 a 31 de Março. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente ratificar a decisão 
tomada pelo Sr. Presidente relativamente à concessão do referido subsídio  
 

• Ao Agrupamento de Escolas de Castro Verde, para a realização do VI Festival 100 
Cenas: 

 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“O Agrupamento de Escolas de Castro Verde, através da Escola Secundária de Castro Verde, vai 
organizar este ano o VI Festival 100 Cenas, o qual tem contado com o apoio da Câmara Municipal 
de Castro Verde desde a sua primeira edição, na medida em que o mesmo cumpre, desde a sua 
origem, um papel importante no campo da educação para os media numa sociedade dominada 
pelas tecnologias de informação e comunicação. 
 
Importa afirmar a importância da existência de mecanismos que estimulem a capacidade de criação 
numa comunidade, bem como a realidade de uma escola ligada ao meio, que se assuma como 
agente educacional em várias áreas de intervenção, abrangendo diversos públicos da população, 
missão que o Festival 100 Cenas tem nos seus objetivos, abrindo, simultaneamente, a participação 
e contributos vindos de outras escolas e de outros meios, primando pela partilha e a inovação. 
 
Tendo presente o reconhecimento que o Festival 100 Cenas merece, pelo trabalho que realiza, e 
os princípios orientadores da Carta Educativa do Concelho de Castro Verde, onde se realce a 
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importância de apoio da autarquia a “atividades complementares da ação educativa”, proponho que 
a Câmara Municipal de Castro Verde se associe ao VI Festival 100 Cenas através da atribuição de 
um apoio ao Agrupamento de Escolas de Castro Verde, conforme solicitação anexa.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, associar-se à 
iniciativa nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, atribuindo ao Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, um apoio financeiro no montante de 1.250 €, bem como autorizar o 
respetivo pagamento. 
 

• À Associação de Cante Alentejano Os Cardadores para a organização do IV 
Encontro de Violas de Arame/III Encontro de Tocadores de Viola Campaniça: 

 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento:  
 
“A realidade atual da Viola Campaniça no concelho de Castro Verde reflete o trabalho de muitos 
atores no terreno ao longo das últimas décadas: tocadores, investigadores, associações, autarquias 
locais, etc. 
 
Neste contexto a Câmara Municipal de Castro Verde, desde a primeira hora, procurou apoiar e 
desenvolver iniciativas que se enquadrassem na recuperação e crescimento da Viola Campaniça 
assumindo, acima de tudo, um papel de catalisador das ações promovidas pelos diferentes agentes 
concelhios, cujo resultado é visível nas dinâmicas atuais existentes em torno deste instrumento da 
nossa tradição popular. 
 
Uma das iniciativas que ganhou raízes neste campo foi a organização de Encontro de Violas de 
Arame/Encontros de Tocadores de Viola Campaniça, promovidos pela Associação de Cante “Os 
Cardadores”, da Sete, em parceria com a autarquia, criando em Castro Verde um lugar de encontro 
de tocadores de viola de arame, onde há espaço para a partilha, reflexão e formação, assumindo 
como uma mais-valia para a divulgação dos instrumentos e para a afirmação do trabalho 
desenvolvido na nossa comunidade. 
 
Assim, após a realização de reuniões de trabalho, devidamente enquadrado no protocolo de 
cooperação celebrado com a ACA “Os Cardadores”, e nos termos dos documentos anexos, 
proponho que a Câmara Municipal de Castro Verde constitua parceria com essa Associação para 
organização do IV Encontro de Violas de Arame/III Encontro de Tocadores de Viola Campaniça, 
nos dias 27 e 28 de Abril, à qual se associa a colaboração do Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo. 
 
A ACA “Os Cardadores” assumirá a coordenação da operacionalização da iniciativa pelo que a 
autarquia deverá transferir para a mesma uma verba para suportar o pagamento de honorários dos 
artistas e despesas de transportes. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente constituir a parceria 
com a Associação de Cante Alentejano “Os Cardadores”, conforme proposto pelo Sr. Vereador 
Paulo Nascimento, bem como atribuir-lhe um apoio financeiro para o efeito, no montante de 7.500 
€, bem como autorizar o respetivo pagamento. 
 

• À Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros, para a realização de Mastro 
Popular: 
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Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
“A Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros é uma associação que desenvolve um 
conjunto de ações nas áreas do lazer, do social e do cultural no concelho. 
 
No seu Plano de Atividades para este ano destaca-se a realização de um Mastro Popular, nos dias 
21 e 22 de Junho de 2013, integrado na Festa dos Santos Populares de Castro Verde, uma ação 
de animação aberta ao público em geral, ultrapassando o espaço físico do bairro. 
 
Contudo, a data de 22 de Junho está comprometida para um espetáculo integrado no Festival 
“Terras sem Sombra”, a realizar na Basílica Real, data da contratualização deste o ano passado, 
sem possibilidade de alterar a data, ou hora, dados os envolvimentos logísticos que tal alteração 
provocaria, e cuja qualidade ficará profundamente comprometida caso exista som amplificado em 
qualquer ponto a Oeste da Basílica Real ou nas suas proximidades, conforme se confirmou o ano 
passado. 
 
Essa informação foi dada à Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros, há já algum tempo, 
sem que tivesse sido proposta outra data. 
 
Assim, na ausência de uma contraproposta e perante a solicitação de uma resposta rápida por 
parte desta associação, propomos: 

a) apoiar a realização da Festa dos Santos Populares, tal como vem sido feito nos anos 
anteriores, com um subsídio de 900 €, para além do apoio na montagem e desmontagem 
de infraestruturas; 

b) informar a associação que este apoio está condicionado à não realização de som 
amplificado no recinto das festas no sábado, dia 22, entre as 21 horas e as 23,45 horas, o 
que pela natureza do evento não causará grandes inconvenientes.” 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, apoiar a Associação 
de Moradores do Cerca dos Pinheiros na realização da sua Festa dos Santos Populares nos 
termos propostos pelo Sr. Presidente, bem como autorizar o pagamento do apoio financeiro 
referido na mesma proposta. 
 
3. - Atribuição/renovação de cartões sociais: 
 
Com base na informação nº.196/2013 e respetiva documentação anexa, elaborada pela Divisão de 
Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
o seguinte: 

• Atribuir cartões sociais a: Joaquina Augusta da Costa, residente no Monte do Beringelinho, 
Nélia Maria Rosa Lourenço da Costa, residente no Monte da Sete, Jezélia Antónia Malveiro 
Guerreiro, residente em Casével, todas no escalão A; a José Inácio Guerreiro, residente no 
Beringelinho, e a Maria Felicidade Constantino Emília Pires, residente em Castro Verde, 
ambos no escalão B. 
 

• Renovar o cartão social de Vitalina Conceição Guerreiro, residente em Casével, no escalão 
A. 

• Indeferir o pedido de cartão social de Lucília da Conceição Prior dos Santos Palma Rosa, 
residente no Monte do Lombador, em virtude da mesma apresentar rendimentos que 
ultrapassam o valor de referência previsto no respetivo regulamento municipal. 
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4. - Concessão de Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior: 
 
Foi presente o registo da reunião da Comissão constituída para análise e apreciação/seleção das 
candidaturas aos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior, conforme previsto no artigo 
10º, do respetivo Regulamento Municipal, na qual dá conta das decisões tomadas relativamente às 
27 candidaturas apresentadas, acompanhada da informação nº.187/2013 do Gabinete de 
Educação e Ação Social. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade e nominalmente, atribuir as bolsas de 
estudo nos termos propostos pela referida Comissão, ao abrigo do disposto no Regulamento 
Municipal de Concessão de Bolsas de Estudo para Cursos do Ensino Superior, ficando anexos à 
presente ata os documentos que serviram de base à presente decisão, dando-se por isso como 
aqui integralmente transcritos.  
 
Para implementação da atribuição das bolsas de estudo em causa, a referida Comissão, atendendo 
ao número de candidaturas rececionadas pelos serviços e face ao agravamento da situação 
económica/financeira que atinge os agregados familiares, propõe que esta Câmara Municipal, a 
exemplo do que aconteceu com outros apoios sociais concedidos pela Autarquia, adote uma 
medida de fortalecimento de apoio social, indexando a exclusão das candidaturas a um valor 
superior a 1,7 (712,67 €) do ISA (Indexante Apoios Sociais), adotando temporariamente para o ano 
letivo de 2012/2013 a referida alteração à alínea a) do ponto 2 do art.º 5º. do respetivo 
Regulamento. 

Em face do proposto a Câmara deliberou, igualmente por unanimidade e nominalmente, proceder 
em conformidade remetendo a proposta de alteração ao Regulamento para os Apoios Económicos 
aos Estudos Ensino Superior à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

Não participou na apreciação e votação deste assunto o Sr. Vereador António João Colaço em 
virtude de estar em causa a atribuição de uma bolsa de estudo a seu familiar. 

5. - ATL de Páscoa 2013 – Celebração de protocolo com a Regina Cordium: 
 
Apreciou a Câmara o pedido formulado pela Regina Cordium – Associação de Apoio à Integração, 
com sede na Av. 25 de Abril, em Castro Verde, para que a exemplos anteriores, seja prorrogada a 
vigência do protocolo acordado com esta Autarquia para a realização de ATL no período de férias, 
na próxima Páscoa. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente celebrar com a 
referida Associação o protocolo em causa, o qual contempla nomeadamente a disponibilização do 
espaço físico da antiga “Cantina Escolar”, em Castro Verde, para a realização do Atelier e 
desenvolvimento das suas atividades. 
 
Fica anexa à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita a minuta do 
protocolo a celebrar com a Associação Regina Cordium. 
 

GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
 

Celebração de protocolo com a ANDC – Associação Nacional de Direito ao Crédito: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta formulada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento: 
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“Evitando-se a tentação de repetir o preconizado na proposta 1/2013, por ser uma cópia do seu 
tema e eixo de atuação, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, entende que a Câmara 
Municipal de Castro Verde deve continuar a alargar o seu leque de parcerias no âmbito do 
Desenvolvimento Económico. 
 
Para o efeito, reuniu previamente com a Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), no 
sentido de perceber a missão que está subjacente à Associação e de que forma esta se enquadra 
na estrutura sócio económica do concelho de Castro Verde. 
 
Nesta lógica de trabalho em parceria, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, pretende, através 
do protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Direito ao Crédito, pretende garantir 
não só acesso ao crédito como também o apoio na preparação do dossier de investimento. 
 
Esta parceria tem a particularidade de disponibilizar, ainda, uma envolvente qualificada nas 
iniciativas que o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento promover nesta área de atuação. 
 
Considerando a boa prática e o âmbito do protocolo propomos que, dentro da estratégia 
preconizada nesta matéria, se avalie a pertinência desta parceria.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, celebrar com a 
Associação Nacional de Direito ao Crédito o protocolo para os fins em causa, conforme proposto 
pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento. 
 
Ficam anexos a presente ata a minuta do protocolo a celebrar bem como os documentos que a 
integra, dando-se por isso como aqui integralmente transcritos. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Não se verificou a presença de qualquer público. 
 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 23,30 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


