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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Nº. 3/2013 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, José Francisco Colaço Guerreiro e António José 
da Luz Paulino, na qualidade de Vereadores. 
 
Faltaram a esta reunião os Srs. Vereadores António João Fernandes Colaço e Paulo Jorge Maria 
Nascimento, cujas faltas foram devidamente justificadas, respetivamente, por se encontrar no gozo 
de férias e por lhe ter falecido um familiar. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, pelas 15,25 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Usou da palavra o Sr. Vereador António José da Luz Paulino questionando o Sr. Presidente acerca 
da sua intenção quanto à concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia no dia 
de Carnaval, manifestando-se favorável à mesma concessão por entender que seria algo positivo 
que se lhes dava para contrapor os aspetos negativos que têm recaído sobre os mesmos.  
 
O Sr. Presidente informou que estava a ponderar o assunto e a aferir da posição assumida nas 
restantes autarquias do distrito. Adiantou que, face ao contexto social atual e apesar de considerar 
ainda válida a argumentação que conduziu à não concessão da tolerância de ponto em 2012, 
considerava a possibilidade de a conceder este ano. 
 
Em seguida o Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro, fazendo uma análise à forma como 
se iniciou o processo de candidatura do Cante Alentejano a Património da Humanidade e como a 
mesma se está a desenvolver neste momento, com entidades diferentes, pelo que reafirmou o seu 
desencanto e discordância como a mesma está processar-se, decorrente da extinção das 
comissões executiva e cientifica, opinião corroborada pelo Sr. Presidente da Câmara. 
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Referiu-se depois o Sr. Presidente à extinção da freguesia de Casével e do início do processo 
relativo à providência cautelar a levar a efeito contra a extinção da mesma, com a agregação na 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 unanimidade. 
 

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

• “E-mail” da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento da sua 
posição contra a Lei da Reorganização Territorial, reafirmando que a mesma não respeita a 
autonomia do Poder Local e a vontade das populações, cabendo tal decisão às 
Assembleias Municipais respetivas. 

• Carta do Sr. Deputado Pita Ameixa manifestando a sua posição contra a extinção de 
freguesias, votada na Assembleia da República, contra a vontade das populações 
abrangidas e das respetivas autarquias locais. 

• “E-mail” da CIMBAL dando conhecimento da petição que está a circular, na sequência da 
decisão tomada pelo seu Concelho Executivo, no sentido de exigir da Assembleia da 
Republica à melhoria das acessibilidades no distrito de Beja, nomeadamente a conclusão 
das obras no IP2 e IP8. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento da intervenção do seu 
Deputado Sr. José Luís Ferreira, proferida na Assembleia da República aquando da 
discussão do seu projeto de Lei nº.322/XII/2ª. que procede à revogação da Lei nº.22/2012 
(Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica) 

• ””E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando conhecimento das 
perguntas feitas pelo seu Deputado João Ramos sobre “Reindustrialização do país – 
transformação do minério em Portugal e “Reindustrialização do país – promoção da Agro-
indústria”. 

• Boletim Informativo da Associação de Agricultores do Campo Branco referente ao mês de 
Janeiro corrente. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os n.ºs 1 a 6 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1. - Emissão de “Parecer Genérico” aquando da celebração de contratos de aquisição de  
      serviços, de valores até 5.000 €: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara: 
 
“Considerando quer o legislado, à semelhança daquilo que já estava previsto anteriormente na 
Portaria nº.9/2012, de 9 de janeiro, que admitia a possibilidade da emissão do “Parecer Genérico”, 
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aquando da celebração de contratos de aquisição de serviços, de valores até 5.000 €, volta a 
manter essa possibilidade na Port.ª nº.16/2013, de 17 de janeiro, sobre a mesma matéria; 
Considerando que é de todo vantajoso esta hipótese, na medida em que torna os processos mais 
expeditos e célebres; 
 
Assim, face ao exposto, e ao abrigo do disposto no art.º 4º da Port.ª nº,16/2013, de 17 de janeiro, 
proponho a V. Exªs. que seja concedido parecer genérico favorável à celebração de contratos de 
aquisição de serviços, desde que o montante não ultrapasse os 5.000 €, sem IVA, e que o trabalho 
a executar se enquadre em qualquer das seguintes situações: 
 
1º. - Ações de formação que não ultrapassem centro e trinta e duas horas; 
 
2º. - Qualquer contrato de aquisição de serviços (qualquer contrato) cuja execução se conclua no 
prazo de vinte dias a contar da notificação da adjudicação. 
 
3º. - Seja concedido parecer favorável à celebração ou renovação dos seguintes contratos: 

• de aquisição de serviços de manutenção ou assistência a máquinas;  

• equipamentos ou instalações; 
 
Até final do mês seguinte àquele em que foram adjudicados, os contratos serão formalmente 
celebrados, com os elementos constantes no art.º 3º/2 e de seguida comunicados à Câmara 
Municipal.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente.  
 
2. - Emissão de parecer prévio vinculativo para celebração de contrato de prestação de ser- 
      viços, por ajuste direto (pintura do edifício da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca): 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando ser necessário aquando da realização de uma despesa de aquisição de serviços, 
em regime de tarefa, avença ou outras, a autorização formal do órgão executivo, cf. determina o 
art.º 75º/10 da Lei nº.66/2012, de 31 de dezembro (OE de 2013); 
 
Considerando que é nossa intenção abrir um procedimento concursal, com recurso a ajuste direto, 
cf. documento que consta na relação onde estão identificados, todos os elementos obrigatórios 
para a referida autorização, constantes na Portaria nº.12/20913, de 17 de janeiro. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs a autorização para abertura do procedimento e 
realização da despesa correspondente, cf. determina o mencionado artigo.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, autorizar a abertura 
do procedimento e a realização da despesa correspondente, conforme proposto pelo Sr Presidente. 
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DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL. 
 
1.- Obras Municipais: 

• Empreitada de construção do Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho favorável que proferiu sobre a 
seguinte informação/proposta prestada pelo Júri do Concurso da empreitada em título: 
 
“No decorrer do concurso público da empreitada supra citada, GPGC/CP/11/12, foram 
apresentados pelos concorrentes TEIXEIRA DUARTE, Engenharia e Construções SA, 
CONSTROPE - Engenharia e Construção SA, HABITAMEGA – Construções SA, ENCOBARRA - 
Engenharia SA, NORASIL – Sociedade de Construção Civil SA, TECNO-PAÇOS – Construções e 
Obras Públicas Ld.ª., MARTINS & SOARES Ld.ª, TELHABEL – Construção SA e Sociedade de 
Empreitadas CENTREJO Ld.ª., erros e omissões, uma vez reportados ao projetista, concluiu este, 
que não consegue responder a tempo para que o órgão competente para a decisão de contratar, 
possa publicitar a decisão de aceitação, dentro do prazo estabelecido no programa de concurso 
(21/1/2013) e de acordo com o nº.5 do art.º 61º do CCP. 
 
Assim, propõe o Júri, a prorrogação da suspensão de prazo (nº.4 do art.º 61º do CCP), para 
apresentação de propostas, prevista no nº.3 do art.º 61º do CCP. Esta suspensão poderá ter uma 
duração de 21 dias seguidos (até 11/2/2013), finda a qual, terá o órgão competente para a decisão 
de contratar, que se pronunciar sobre a rejeição/aceitação dos referidos erros e omissões.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar a decisão 
tomada pelo Sr. Presidente conforme proposto pelo Júri do Concurso da empreitada em título. 
 
2. - Obras particulares: 

• Concessão de alvará de autorização de utilização – Casa de Campo para fins 
turísticos: 

 
Apreciou a Câmara o pedido de emissão de alvará de autorização de utilização para turismo rural – 
casa de campo, requerido por Maria da Glória Guerreiro Camacho, do edifício sito na Rua 25 de 
Abril nº.4, no Monte das Piçarras, na freguesia de Castro Verde, após conclusão das obras a que 
refere o processo nº.16/2009. 
 
A Câmara, em face da informação do Coordenador Técnico da Secção de Licenciamento, 
Urbanização e Edificação, deliberou, por unanimidade e nominalmente, emitir o alvará de 
autorização de utilização solicitado. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Concessão de apoio logístico para realização de Estágios Desportivos em Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
“Nos últimos tempos temos vindo a reforçar um conjunto de parcerias que, em função da realidade 
do Parque Desportivo e da resposta da comunidade local, nos tem possibilitado captar para Castro 
Verde a realização de alguns estágios desportivos, como foi o caso ao longo do ano de 2012, entre 
outros, da Federação Portuguesa de Atletismo – Secção de Lançamentos. 
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Assim, dando continuidade a essa dinâmica, que consideramos muito importante, venho por este 
meio formalizar a proposta de apoio logístico aos seguintes estágios: 
 
FC Pied du Jura 
14 a 18 de Fevereiro 2013 
Apoio logístico: Utilização do Estádio Municipal 25 de Abril. 
Parceria: FC Pied du Jura. 
Nota: Alojamento no Parque de Campismo de Castro Verde e refeições em Castro Verde 
(responsabilidade do F.C. Pied). 
Seleção Suíça Sub – 20 – Futebol Feminino 
11 a 16 de Março 2013. 
Apoio logístico; Utilização do Estádio Municipal 25 de Abril e apoio à realização do Jogo Portugal x 
Suíça, dia 21 de Março 2013. 
Parceria: Federação Portuguesa de Futebol/Associação de Futebol de Beja. 
Nota: Alojamento e refeições no Hotel “A Esteva” (responsabilidade da FPF). 
 
As utilizações do Estádio Municipal serão articuladas com os locais que desenvolvem atividades no 
equipamento. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, apoiar a realização 
dos referidos estágios nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
 
2. - Concessão de autorização para o exercício da atividade de venda ambulante: 
 
Foi presente o pedido de concessão de autorização para venda ambulante de artigos de confeção 
e quinquilharias requerido por Mochine Hadiri , residente em Castro Verde, tendo a Câmara, em 
face da documentação apresentada e informação proferida pelos serviços sobre o mesmo pedido, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder a autorização requerida. 
 

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. 
 
 
 


