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Reunião da CMCV de 27.3.2013 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013. 
 
 
Nº. 7/2013 
 
 
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 15,15 
horas.  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Apresentou o Sr. Presidente da Câmara desculpa ao executivo municipal por não ter dado, por 
lapso, conhecimento prévio da realização do “Encontro de Geminação dos Castroverde Ibéricos”, 
levado a efeito no dia 23 do corrente mês, em Castro Verde. 
 
Em seguida o Sr. Vereador José Francisco Colaço Guerreiro prestou informação acerca da recente 
entrega do processo de candidatura do Cante Alentejano a Património da Humanidade 
manifestando contudo a sua estranheza como a mesma decorreu entre as diferentes entidades 
envolvidas e em seguida fez o balanço da situação da mesma candidatura. 
 

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

• “E-mail” da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – CCDRA, 
convidando a participar nas sessões de esclarecimento sobre o Programa Valorizar, que 
vai realizar no Fórum Municipal, em Castro Verde, no próximo dia 28 de Março. 

• Carta do Clube Ornitológico de Castro Verde dando conhecimento da sua recente 
constituição formal e dos objetivos a que se propõe. 

• ”E-mail” do Movimento Água de Todos dando conhecimento das iniciativas no âmbito do 
Dia Mundial da Água – 22 de Março – Combater a privatização, exigir gestão pública. 

• “E-mail” da Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando conhecimento da 
pergunta feita ao Ministério da Economia e do Emprego, pelo seu Deputado, Sr. João 
Ramos, sobre “as dificuldades de empresa no acesso a serviços públicos essenciais”. 

• “E-mail” da Câmara Municipal de Barrancos convidando para a cerimónia de inauguração 
da VII Edição da expo Barrancos – Feira do Presunto e Enchidos de Barrancos. 

• “E-mail” da Câmara Municipal do Crato dando conhecimento do “Pedido de 
intervenção/ajuda para defender o Poder Local, Portugal e as Populações. 

• Convite do Clube de Caçadores de Casével para participar no almoço do seu aniversário a 
levar a efeito no próximo dia 14 de Abril. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os n.ºs 1 a 7. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

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

Apreciou a Câmara as seguintes propostas apresentadas 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) 

Desenvolver atividades lúdicas e da animação 
no âmbito das AEC’s – avença 

Liliana Cristina dos Reis 
Augusto 

 
458,32 €/ mensais 

Prestação de serviços de dietista- avença Marta Correia Simões 1.201,48 €/mensais 

Prestação de serviços no núcleo museológico 
de Almeirim, e Aivados - avença 

Alice Pulquéria Sebastião 800,00 €/mensais 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereador 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 proposta apresentada pelo Sr. Presidente, com o mesmo teor, 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 para a realização de espetáculo musical com o grupo “Deolinda”, no dia 20 de Abril e 
com “Pedro Abrunhosa” no dia 5 de Maio, no Cineteatro Municipal, no âmbito da Quinzena Cultural, 
com o preço base de 16.500,00 €. 

2. - Comunicação nos termos do art.º. 4º./3, da Portaria nº.16/2013, de 10 de Janeiro, 
      segundo o parecer genérico favorável tomada em reunião do executivo realizada no dia 
      30/1/2013: 
 
Apreciou a Câmara e tomou conhecimento da seguinte comunicação apresentada pelo Sr. 
Presidente: 
 
“Considerando o disposto no art.º 75/10, da Lei nº.66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento do 
Estado para 2013), 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 do seu valor. 
 
Considerando a deliberação proferida pela Câmara Municipal de Castro Verde, em 30/01/2013, que 
admite a existência de parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de 
serviços até ao montante de 5.000,00 €. 
 
Considerando a obrigação prevista no art.º 4º/3 da Portaria nº.16/2013, de 17 de Janeiro, que 
obriga a comunicação dessas aquisições ao órgão competente, juntando os elementos constantes 
no art.º 3º/2 da mencionada Portaria. 
 
Considerando que a mencionada Portaria será aplicável à Administração Local Autónoma, p.f. do 
seu art.º 2, que manda aplicá-la as Serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº.12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, onde estão incluídas as autarquias locais. 
 
Assim face ao exposto, comunico a V. Exªs. que foram efetuadas as contratações constantes na 
relação anexa e individualizada por prestador de serviço com os elementos obrigatórios também 
em anexo e conforme o disposto no art.º 3º/2 da Portaria. 
 
Fica anexa à presente ata, dando-se, por isso, aqui integralmente transcrita, a relação os contratos 
de prestação de serviços em causa. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
1.- Obras Particulares/Outros: 
 
1.2. - Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Foram presentes os projetos das especialidades apresentados por Maria Vitória da Piedade Pinto 
Correia para efeitos de deliberação final, e consequente emissão da respetiva licença de obras, 
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sobre o processo relativo à construção de uma habitação na Rua da Cerca nº.10, no Monte das 
Neves da Graça (nº.3/13). 
 
A Câmara, em face do parecer proferido pelo Gabinete de Urbanística e Ambiental, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente aprová-los para os efeitos solicitados. 
 
1.3. - Comunicação prévia nos termos no art.º nº.4 do D.L 555/99, com as alterações introdu- 
         zidas pelo D.L.nº.26/10: 
 
Tomou a Câmara conhecimento da comunicação prévia feita ao abrigo da legislação acima referida 
sobre o licenciamento de construção de uma habitação na Rua Eugénio de Andrade nº.10, em 
Castro Verde (proc.º nº.4/13). de Aura Maria Custódio Mestre. 
 
1.4. - Vistoria a prédio em ruinas, sito na Rua do Arrabalde nº. 3, em Entradas: 
 
Foi presente o auto de vistoria efetuado por peritos municipais ao prédio, sito na Rua do Arrabalde 
nº.3, em Entradas, propriedade de António José Barradas, Maria Isabel Barradas e Noémia José 
Barradas, que se encontra em ruinas, cuja cobertura ruiu parcialmente, vistoria esta que surge na 
sequência do pedido formulado pela propriedade do prédio contiguo, Felicidade Maria Joaquina 
Pais, sendo opinião dos peritos que o problema poderá ser resolvido com a recuperação da 
cobertura conjuntamente com as paredes que lhe servirão de apoio ou então através da demolição 
da totalidade da cobertura, limpeza de toda a área do interior do prédio e proceder-se ao 
escoamento das águas para o exterior do lote e à recuperação das paredes contiguas aos prédios 
vizinhos para evitar infiltrações de água nos mesmos. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar o auto de 
vistoria efetuado ao referido imóvel, e notificar os respetivos proprietários para no prazo de 30 dias, 
após notificação, procederem às obras de recuperação do mesmo conforme preconizado pelos 
peritos municipais. 
 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - XXIII Quinzena Cultural Primavera no Campo Branco: 
 
Apreciou a Câmara e aprovou por unanimidade e nominalmente a proposta do programa da XXIII 
edição da Quinzena Cultural Primavera no Campo Branco, apresentada pelo Sr. Vereador Paulo 
Nascimento, a realizar nos dias 19 de Abril a 5 de Maio, assim como a respetiva estimativa 
orçamental a qual apresenta em termos de despesa o montante de 55.000 € e de receita 8.180 €. 
 
No âmbito da receita prevista nesta iniciativa apreciou a Câmara e aprovou, igualmente por 
unanimidade, a proposta de cobrança de bilheteira nos seguintes espetáculos: 
 
Concerto Os Deolinda – 5 € cada. 
Concerto Fado Aldina Duarte – 5 € cada. 
Stand Up Comedy “Saia na Saída” – 3 € cada. 
Dança Contemporânea – Perspetivas – Companhia de Dança Luís Damas – 3 € cada. 
Teatro Dias de Espuma – Companhia de Teatro do Mar – 3 € cada. 
Concerto Pedro Abrunhosa – 5 € cada. 
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Ficam anexos à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos, os 
documentos que constituem a referida proposta ora aprovada.  
 
2. - Apoio à Revalorização da Exposição Permanente do Museu da Lucerna: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento:  
 
“A Cortiçol – Cooperativa de Informação CRL, conforme comunicação anexa, solicita à Câmara 
Municipal de Castro Verde um apoio de 2.400 € (acrescido de IVA), com o objetivo de proceder à 
revalorização da exposição permanente do Museu da Lucerna, nomeadamente, a criação de novos 
suportes informáticos (painéis que documentam a exposição). 
 
Partindo do princípio que são respeitados os critérios que estiveram subjacente à criação dos 
suportes iniciais, parece-me importante esta revalorização com a finalidade de atualizar a imagem e 
a informação sobre a coleção do Museu. 
 
Assim, tendo presente o Protocolo de Colaboração celebrado entre esta autarquia e a Cortiçol, nos 
termos da alínea a), do ponto 1, da cláusula 9ª., capitulo III, proponho que se atribua o apoio 
solicitado. 
 
Atendendo a que recentemente procedemos à manutenção exterior do edifício do Museu da 
Lucerna, e que o interior também está a precisar de uma manutenção de pintura mais profunda, 
proponho ainda que, nos termos do ponto 2, da cláusula 9ª., capitulo III, a autarquia proceda à sua 
realização, articulando a operacionalização da mesma com os serviços de coordenação do museu. 
 
O presente apoio è contextualizado pela política desenvolvida em prol da salvaguarda do 
património cultural, que desde sempre tem caraterizado a ação da Câmara Municipal de Castro 
Verde, e que consideramos importante para a promoção e desenvolvimento do turismo cultural.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
formulada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
3. - Atribuição/renovação de cartões sociais: 
 
Com base na informação nº.254/2013 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: Mariana Gonçalves Vaz, residente no Monte dos Viseus; Maria 
Manuela Costa Ferreira; Alice Maria dos Santos Silva, ambas residentes em Castro Verde; 
António Correia Gomes Ferreira, José Jacinto Mira, Maria da Piedade Silva Gil, Francisco 
Augusto Silva, Sebastião Fragoso Silva, residentes em Entradas; e Maria Custódia Vicente 
Guerreiro, residente no Monte dos Geraldos, todos no escalão A, e Antónia da Conceição 
Varela, residente no Monte dos Geraldos, no escalão B. 

• Renovar os cartão sociais de: Maria Joaquina da Palma, residente no Monte de Almeirim, 
no escalão A; e Felismina Nascimento Raposo, residente em Entradas; Constança da 
Conceição Colaço Franco, Maria Guerreiro Mendes Ventura, Bárbara Peres Colaço e 
Manuel Martins Mira, residentes em Castro Verde, todos no escalão B. 

• Indeferir os pedidos de cartão social requeridos por Antónia Adelina Mestre, residente em 
Almeirim, Fernanda Ferreira Sardinha Colaço e Maria Amélia Gomes Batistas, todos 



6/7 
Reunião da CMCV de 27.3.2013 

residentes em Castro Verde, em virtude dos mesmos apresentarem rendimentos que 
ultrapassam o valor de referência previsto no respetivo regulamento municipal. 

 
4., - Concessão de subsídio ao Grupo Lobo: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito das atividades realizadas pelo Museu da Ruralidade, realizou-se no passado dia 21 de 
Março, pelas 18,30 horas, um colóquio subordinado ao tema “Cães de Gado”. Nesse colóquio 
participou a Doutora Sílvia Ribeiro, do Grupo Lobo, uma associação pertencente ao Departamento 
de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, trazendo a experiência do 
seu trabalho com cães de “gado”, de pastores, no controle dos ataques dos lobos e na defesa da 
espécie. 
 
Esta participação implicou a deslocação da Doutora Sílvia Ribeiro desde a região de Bragança, o 
que levou à realização de várias despesas, nomeadamente de combustível, alimentação e 
portagens. 
 
Assim, considerando que temos que apoiar a associação ma comparticipação dessas despesas e 
dado que decorre, atualmente, uma campanha de donativos para a preservação da espécie, 
propomos: A concessão de um subsídio no montante de 200 € ao Grupo Lobo. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, concedendo à referida Associação um apoio 
financeiro no montante de 200 € e autorizar o respetivo pagamento. 
 

GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
 
1. - Projeto “Inovação Social: uma opção para criar o próprio emprego”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta elaborada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento: 
 
“Em conformidade com os objetivos estratégicos definidos no Plano de Ação, o Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento, numa ótica de estimular uma dinâmica de promoção e incentivo à ação, 
pretende desenvolver o projeto “Inovação Social: uma opção para criar o próprio emprego”. 
 
Esta iniciativa, orientada para favorecer a divulgação do empreendedorismo e instrumentos 
financeiros de apoio à criação do próprio emprego, conta com a intervenção do Gabinete de 
Inserção Profissional no apoio à organização e na definição de um público específico 
(empreendedores por necessidade) pelo que, consideramos desde já, uma lista preliminar com 25 
potenciais interessados. 
 
Privilegiando uma abordagem integrada, somos da opinião que a iniciativa deve contemplar uma 
promoção mais alargada e, reforçar, dessa forma, as condições de promoção e incentivo à ação. 
 
Esta abordagem adquire especial acuidade uma vez que, desenvolvida em rede, proporciona um 
conjunto de experiência e atividades personalizadas. 
 
É nesta lógica de trabalho em parceria e boas práticas que, dentro da estratégica preconizada 
nesta matéria, se avalia a pertinência desta iniciativa.” 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, considerar pertinente 
a iniciativa em causa aprovando a proposta formulada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento. 
 
2. - Celebração de Acordo de Cooperação pelo empreendedorismo com o Millennium BCP e  
      Protocolo de Cooperação com Banco Espirito Santo: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta elaborada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento: 
 
“A abordagem compreensiva dos constrangimentos estruturais e das necessidades de intervenção 
para as ultrapassar, tem contribuído para o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento reforçar 
parcerias e ajustar os objetivos de uma forma dinâmica. 
 
Os objetivos temáticos dos documentos em análise (protocolos/acordos de cooperação) permitem, 
através do estímulo à capacidade criativa e respetivo apoio técnico, valorizar a temática do 
empreendedorismo. 
 
É nesta lógica de trabalho em parceria e boas práticas que, dentro da estratégica preconizada 
nestas matérias, se avalie a pertinência destas parcerias.” 
 
Apreciado o assunto deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, celebrar com o 
Millennium BCP o acordo de cooperação em causa, o qual tem por objeto estabelecer os princípios 
de cooperação mútua dos outorgantes, com vista à identificação, apoio e desenvolvimento de 
projetos de criação de microempresas e autoemprego, e com o Banco Espirito Santo o protocolo de 
cooperação em causa, o qual destina-se à implementação de uma linha de crédito criada pelo BES, 
que tem por objetivo apoiar a criação/implementação de negócios de pessoas singulares e 
coletivas da área de atuação do Município de Castro Verde. 
 
Ficam anexas à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritas, a minutas do 
acordo e do protocolo a celebrar com o Millennium BCP e com o Banco Espirito Santo. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade da Câmara, para que 
produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 17,45 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. 
 
 


