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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 13 FEVEREIRO DE 2013. 
 
 
Nº. 4/2013 
 
 
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 
 
Interveio o Sr. Vereador Paulo Nascimento informando a realização de reuniões com os habituais 
parceiros tendo em vista a programação dos Jogos Concelhios do ano em curso, e que 
perspetivava a apresentação de proposta para a realização dos mesmos na próxima reunião. 
 
Interveio depois o Sr. Vereador António José Paulino questionando a contratação de Técnico do 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento e se o mesmo já iniciou funções, e acerca dos términus 
dos contratos dos técnicos superiores em funções perguntou se a sua continuidade será através de 
avenças. 
 
O Sr. Presidente da Câmara confirmou a contratação para o lugar de Técnico do Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento o Dr. Ricardo Pinto face à disponibilidade imediata manifestada pelo mesmo e 
perante a justificação da contratação em causa. 
 
Relativamente aos contratos dos técnicos confirmou que no caso da psicologia educacional tinha a 
intenção de o “anular” face às restrições impostas pelo OE 2013 em matéria de contratação de 
pessoal e da redução do número de trabalhadores do Município. 
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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 as abstenções dos Srs. Vereadores António João 
Fernandes Colaço e Paulo Jorge Nascimento por não terem estado presentes na mesma reunião. 
 

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

• Carta da Paróquia de Castro Verde, dando conhecimento da reabertura da Cáritas 
Paroquial, em Castro Verde, com a valência de “Loja Social”. 

• “”E-mail” da MODA – Associação de Cante Alentejano, dando conhecimento da sua 
posição dirigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, relativamente *a 
cessação de funções das Comissões Cientifica e Executiva da Candidatura do Cante 
Alentejano, assim como carta enviada ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da 
Candidatura. 

• “E-mail” da Associação Nacional de Municípios Portugueses acerca da “Violação do 
principio constitucional da autonomia local pelas regras de utilização obrigatórias do 
aumento da receita do IMI, nos termos dos nºs. 4, 5 e 6 do artigo 96º. da Lei nº. 66-B/2012, 
de 31 de Dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2013”. 

• Oficio do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz informando que após 
avaliação ao Julgado de Paz instalado neste concelho, é seu entendimento que o mesmo 
tem prestado um bom serviço aos cidadãos utentes do Agrupamento. 

• Circular nº.18/2013, da Associação Nacional de Municípios Portugueses acerca da 
proposta de Lei nº.122/XII – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das entidades 
Intermunicipais. 

• “”E-mail” da Câmara Municipal do Crato sobre o “Pedido de apoio para ajudar a defender e 
a reforçar a autonomia do Poder Local”.   

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

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
Secção Financeira e do Património: 

 
1.- 2ª. Alteração ao Orçamento e Opções do Plano – 2013: 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 2ª. alteração a efetuar ao 
Orçamento e Opções do Plano (PPI e AMR), informando os motivos que originam a mesma. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 2ª. 
alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano, cujos documentos se anexam à presente ata 
dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
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2. - 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 684.301,93 € 
Soma 2.201.237,42 € 
Despesas realizadas 766.966,75 € 
Saldo em 31.1.2013 1.434.270,67 € 

 
• Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2012 391.984,93 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 53.543,37 € 
Soma 445.528,30 €  
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 42.541,47 € 
Saldo em 31.1.2013 402.986,83 € 
 

• Disponibilidades 
Caixa  271,61 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 1.834.485,89 € 
Total das disponibilidades em 31.1.2013 1.837.257,50 € 
Documentos 22.298,59 € 
Total de movimentos de tesouraria em 31.1.2013 1.859,556,09 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Janeiro de 
2013: 860.029,80 €. 

 
Secção de Recursos Humanos 

 
1. - Renovação da deliberação da Assembleia Municipal para conclusão de procedimentos 
      concursais. 
Apreciou a Câmara a seguinte informação prestada pela Secção de Recursos Humanos: 
 
“Nos termos do nº 3 do artigo 66º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, a homologação da lista 
de classificação final dos procedimentos concursais, deve ocorrer no prazo de 6 meses a contar da 
data da deliberação de autorização de abertura dos procedimentos concursais pela Assembleia 
Municipal, sem prejuízo da respetiva renovação, desde que devidamente fundamentada. 
 
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade na sessão de 27 de junho de 2012 sob proposta 
da Câmara Municipal de 6 de junho de 2012, a abertura de vários procedimentos concursais, entre 
os quais três deles (Técnico Superior de Comunicação Social, Técnico Superior de Design e 
Técnico Superior Engenheiro Civil), ainda não se encontram concluídos, devido ao elevado número 
de candidatos, por terem sido utilizados três métodos de seleção (Prova de Conhecimentos, 
Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção) e pelo facto do prazo de audiência de 
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interessados, 10 dias úteis, ter que ser utilizado em todos os métodos de seleção sempre que 
existam candidatos excluídos. 
 
Assim, solicita-se à Assembleia Municipal, nos termos do nº 3 do artigo 66º da Lei nº 66-B/2012, de 
31 de dezembro, renovação da deliberação para conclusão dos respetivos procedimentos 
concursais.” 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente proceder em 
conformidade com a solicitação da pela Secção de Recursos Humanos. 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
1. - Obras Municipais: 
1.1. - Autorização de procedimento para execução da empreitada de “Melhoramento/Benefici- 

  ação do traçado da Estrada Municipal/Caminho Agrícola – Entradas – São Marcos da  
  Ataboeira: 

Conforme documentação apresentada pelo Gabinete de Planeamento e Gestão de Contratos, 
deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, autorizar o procedimento para execução da 
empreitada em título, por ajuste direto, com consulta junto das empresas Francisco Charneca Pinto 
& Filhos Ld.ª, Construções J.J.R & Filhos Ld.ª. e Tecnovia – Sociedade de Empresas SA, com um 
preço base de 149.300,00 €, aprovando para o efeito os respetivos convite e caderno de encargos 

 
1.2. - Empreitada de construção do Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo: 
Submeteu a Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho favorável que proferiu sobre a 
seguinte informação/proposta formalizada 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 – 
Congevia - Engenharia e Construção SA, Habitamega – Construções SA, Encobarra – Engenharia 
SA, Norasil – Sociedade de Construção Civil SA, Tecno-Paços – Construção e Obras Públicas 
Ld.ª., Martins & Soares Ld.ª., Telhabel – Construções SA e Sociedade de Empreitadas Centrejo 
Ld.ª., erros e omissões. 
 
Uma vez reportados ao projetista, verifica-se que a resposta conduz à sua aceitação parcial, o 
implica, trabalhos adicionais à empreitada, e consequente alteração do preço base do concurso.  
 
Assim somos de opinião que deverá ser aceite o novo mapa de quantidades, com erro e omissões. 
 
Mais informo que no decorrer da apreciação dos erros e omissões apresentados pelos 
concorrentes foram também detetados erros na formulação de textos, dos artigos, pelo publicamos 
novo mapa de quantidades a substituir o inicial. Este mapa de quantidades, inclui erros, omissões, 
reformulação e exclusão de artigos. 
 
O Júri do concurso propõe a alteração do preço base para efeitos de concurso (Capítulo III – 
Cláusula 37ª. do Caderno de Encargos), de 1.150.000,00 € para 1.300.000,00 €. 
 
Por último, propomos também à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto nos nºs. 2 e 4 do 
art.º 64º. do CCP, o prazo para entrega das propostas deverá ser prorrogado até às 17 horas do dia 
15 de Março de 2013, sendo que, a abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 18 do 
mesmo mês. 
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Face ao exposto, serve a presente informação para obter por parte da entidade competente para a 
decisão de contratar: 

a) Aprovação do Mapa de Quantidades, resultante dos erros e omissões, em anexo; 
b) Aprovação da alteração do preço base pata efeitos de concurso de 1.150.000,00 € para 

1.300.000,00 €, com exclusão do IVA. 
c) Autorização de prorrogação do prazo para a apresentação de propostas para 17 horas do 

dia 15 de Março de 2013 e consequente marcação da abertura das propostas para as 10 
horas do dia 18 do mesmo mês. 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar a decisão 
tomada pelo Sr. Presidente nos termos descritos nas alíneas a), b) e c) da informação/proposta 
acima referida. 
 
2.- Obras Particulares/Outros: 
2.1. - Demolição de prédio em ruínas na Rua do Altinho nº.2, no Monte dos Geraldos: 
Apreciou a Câmara o auto de vistoria efetuado pela Comissão de Peritos Municipais ao prédio em 
ruinas, sito na Rua do Altinho nº.2, no Monte dos Geraldos, e que, face ao estado avançado de 
degradação em que o mesmo se encontra, confirma que não existem condições para a sua 
recuperação pelo que propõe a sua demolição e a limpeza do terreno com remoção a vazadouro do 
entulho. 
 
A Câmara, em face do referido auto de vistoria, deliberou a Câmara, por unanimidade e 
nominalmente, proceder em conformidade com o proposto pela Comissão dos peritos municipais. 
 
2.2. - Destaque de prédio no interior do perímetro urbano do Monte das Piçarras: 
Apreciou a Câmara o requerimento em que Maria Emília Guerreiro Colaço Palma, na qualidade de 
procuradora de António Maria Mateus e esposa, João Rosa Guerreiro e Maria José Custódio 
Guerreiro, expõe e requer o seguinte: 
 
São proprietários do prédio urbano sito na Rua do Pelourinho nº.59, no Monte das Piçarras, 
freguesia e concelho de Castro Verde, com a superfície total de 142 m2, inscrito na matriz predial 
urbana da respetiva freguesia sob o artigo 871, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Castro Verde sob o nº.1723/19950109. 
 
Para efeitos de divisão, pretendem desanexar uma área coberta de 109,00 m2 do prédio acima 
mencionado a que corresponde a quatro arrumos do supra mencionado prédio, ficando o prédio 
desanexado com a composição seguinte: 
 
- Urbano, sito na Rua do Pelourinho nº.9, no Monte das Piçarras, destinado a arrumos, com a 
superfície coberta de 109,00 m2, a desanexar do artigo 871. 
 
Assim e para procederem ao Registo na Conservatória do Registo Predial de Castro Verde, vem 
requerer que lhes seja certificado que a desanexação pretendida está dispensada do regime de 
licenciamento previsto no número 4º. do artigo 6º. do Decreto-Lei nº.555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei nº.26/2010, de 30 de Março. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, em face da informação do Gabinete de Gestão Urbanística, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, certificar que a desanexação pretendida reúne os 
requisitos estipulados na legislação acima referida uma vez que as duas parcelas resultantes do 
destaque confrontam com arruamentos públicos. 
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2.3. - Aquisição de parcela de terreno onde está construída a ETA de Beringelinho: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta formulada pela Secção de Licenciamento de 
Urbanização e Edificação: 
 
“Tornando-se necessário a aquisição de uma parcela de terreno, onde está construída a ETA – 
Estação de Tratamento de Águas à localidade de Beringelinho, e limitada por uma vedação em 
rede, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto no artigo 64º nº.1 al) e do 
Decreto-Lei nº.169/99, alterado e republicado pela Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro, o seguinte: 
 
1.- Adquirir, livre de quaisquer ónus ou encargos, a Jacinto Sequeira de Brito Guerreiro e esposa, 
uma parcela de terreno com a área de 429 m2 do prédio rústico denominado “Beringelinho”, inscrito 
na matriz sob o artigo nº. 42 Secção B, junto ao Caminho Municipal 1139, nas proximidades do 
Beringelinho, freguesia de Santa Bárbara de Padrões, a desanexar do rústico descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Castro Verde sob o nº 828/20090515, pelo preço de 3.003 €, 
conforme auto de avaliação efetuado por perito avaliador (divisão de obras, gestão urbanístico e 
ambiente desta Autarquia). 
 
Sucede que o proprietário do terreno já manifestou a sua concordância com o valor da referida 
avaliação, assim poderá considerar-se que se encontram preenchidos os requisitos para 
regularização e aquisição da parcela em causa. 
 
2.- Deverá ainda a Câmara considerar a desanexação isenta de licença ou autorização, nos termos 
do art.º 7º nº.1 al) a do Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº.26/2010, de 30 de Março, dado ser promovida por esta Autarquia e integrar o 
domínio publico municipal.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, adquirir a parcela de 
terreno em causa nos termos referidos na informação/proposta acima descrita. 
 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Renovação das medidas de âmbito municipal para o combate à crise: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação nº. 109/2013, da Divisão de Educação, Ação Social, 
Cultura e Desporto: 
 
“A Câmara Municipal de Castro Verde no âmbito das suas atribuições e competências desenvolveu 
sob a forma de proposta, um conjunto de medidas anticrise no sentido de minimizar localmente os 
efeitos colaterais da crise principiada em 2009. 

A proposta supramencionada aprovada em 18 de Fevereiro de 2009 tem vindo a ter continuidade 
nos anos posteriores, nomeadamente no âmbito da atribuição do Cartão Social, onde é aplicada a 
reformulação da capitação do rendimento do agregado familiar. 

De forma transitória propõe-se ainda no âmbito do Cartão Social: 

- continuação da comparticipação no apoio a medicamentação/vacinas em 50% e 30% nos 
escalões A e B respetivamente do Cartão Social; 

- apoio financeiro nos serviços de fisioterapia realizados no Lar Jacinto Faleiro e/ou outras 
instituições devidamente certificadas para o efeito, desde que acompanhadas da receita/prescrição 
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médica. Os utentes do cartão social beneficiarão das comparticipações de 50% e 30% de acordo 
com os Escalões A e B do respetivo Cartão Social; 

- apoio no transporte a doentes que se deslocam através de transporte público, transporte 
ambulatório(desde que não comparticipados). O apoio incide até um montante de 100 euros 
anuais, mediante a apresentação de bilhetes/faturas, com uma comparticipação de 50% e 30%, de 
acordo com o escalão do utente. 

Assim, coloco à consideração superior a decisão de aprovação da continuidade das medidas 
aprovadas em 2009, bem como as supramencionadas, dado ser necessário clarificar o suporte 
legal a aplicar na execução das mesmas.” 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a 
continuidade das medidas de âmbito municipal para o combate à crise aprovadas em 2009, bem 
como as supramencionadas, nos termos referidos na informação acima descrita. 
 
2.- Concessão de apoio financeiro à ART. – Associação de Respostas Terapêuticas: 
Na sequência da apreciação informal realizada na reunião anterior, submeteu o Sr. Presidente a 
ratificação da Câmara a decisão que tomou quanto à atribuição de um apoio financeiro à ART. – 
Associação de Respostas Terapêuticas, de harmonia com a seguinte informação/proposta: 
 
“A ART – Associação de Respostas Terapêuticas sediada no Concelho de Castro Verde há alguns 
anos na Quinta da Hora da Nora, têm na sua valência de Comunidade Terapêutica com 
especialização em programa terapêutico de jovens reconhecida pelo Ministério da Saúde, 
atualmente um total de 40 jovens a frequentar o Agrupamento de Escolas de Castro Verde e 60 
jovens em regime de internamento. 
 
Atendendo, que a Educação é um pilar essencial para a estruturação destes jovens, e 
considerando o seu enquadramento social, o PIEF (Programa Integração de Educação e 
Formação) veio dar resposta a estes jovens perante o ensino obrigatório, fundamental neste 
Projeto que é apoiado com parcerias com outras entidades. 
 
Estes jovens apresentam características específicas, facto que tem conduzido à necessidade de 
um acompanhamento e controlo dos contactos dos mesmos quer junto da comunidade escolar quer 
na comunidade local. Nesse sentido a ART tem vindo a assegurar o transporte dos jovens para o 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde de acordo com o horário escolar, restringindo o tempo 
livre dos jovens quer na Escola ou na comunidade local. Face ao exposto, e acrescendo o aumento 
do número de jovens a que a Associação tem vindo a acolher nos últimos 3 anos, gerou um 
acréscimo significativo nas despesas com os transportes escolares. 
 
Atenta à particularidade desta situação a Câmara Municipal de Castro Verde, concedeu apoio 
financeiro à instituição em 2010 e 2011 nos valores de 1.000 € e 2.400 € respetivamente, 
enquadrado na obrigatoriedade legal da autarquia em assegurar o transporte escolar dos jovens 
em escolaridade obrigatória. 
 
Em 2012, não sendo sustentável a continuação do apoio financeiro, e não havendo uma solução 
viável para o enquadramento que a ART tem vigente nos seus procedimentos terapêuticos, a 
Câmara Municipal tentou junto da Rodoviária do Alentejo verificar a possibilidade de colocação uma 
“Paragem” no percurso de Castro Verde – Casével. 
Após ter-se criado as condições legais normais para a criação da “Paragem Rodoviária” na Horta 
da Nora, procedeu-se à segunda fase do processo que consistiu em informar a ART e a Rodoviária 
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da intenção em ativar a referida “Paragem” e que os alunos deveriam tratar da requisição dos 
“Passes Escolares”, para que pudessem começar a utiliza-la com a maior brevidade. Após as 
diligências efetuadas pela Autarquia, a ART considerou que as regras vigentes no processo 
terapêutico destes jovens não era compatível com os horários disponibilizados pela Rodoviária para 
o percurso e o preço das vinhetas dos Passes Escolares seria de 26,20€, sendo estes custos 
imputados à Autarquias de acordo com a legislação vigente no que concerne à gratuitidade da 
escolaridade obrigatória. Face a estes acontecimentos a Câmara Municipal concedeu um apoio 
financeiro (aprovado em reunião de Câmara 14.03.2012) à ART no valor de 6026.00 € referente ao 
ano escolar de 2011-2012 faseado em 10 mensalidades de 602,60€ que seria equivalente ao 
montante a pagar em vinhetas à Rodoviária pelos Passes Escolares de 23 alunos. 
 
Apesar do contexto Educativo em que a maioria destes Jovens se encontram inseridos – PIEF e de 
acordo com a legislação vigente - Portaria nº 272/2012 de 4 de Setembro de 2012, a Câmara 
Municipal consciente do esforço que tem vindo a assumir nos últimos anos, da importância da 
intervenção sobre estes jovens no sentido da sua inclusão na sociedade e considerando que o 
apoio financeiro à ART que tem vindo a ser concedido não é solução para o problema do 
transporte, vem aceder ao solicitado pela ART (24.01.2013). 
 
Assim propõe-se que seja concedido um apoio financeiro de 25.000,00€ para a aquisição e 
manutenção de duas carrinhas por forma a contribuir para a solução do transporte escolar dos 
jovens alojados na ART e que frequentam o Agrupamento de Escolas de Castro Verde.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar a decisão 
tomada pelo Sr. Presidente quanto à atribuição de um apoio financeiro no montante de 25.000 € 
para os fins acima referidos. 
 
Não participou na apreciação e votação desta decisão o Sr. Vereador José Francisco Colaço 
Guerreiro por fazer parte dos órgãos sociais da mesma Associação. 
 
2. - Atribuição de subsídios: 

• À Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros: 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
 “A Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros é uma associação dinâmica que desenvolve 
um conjunto de ações na área do lazer, social e cultural. 
 
No seu Plano de Atividades destaca-se a Festa dos Santos Populares, este ano a realizar nos dias 
14 e 15 de Junho 2013, é uma iniciativa destinada ao público em geral, ultrapassando o espaço 
físico do bairro, e que se caracteriza por uma forte participação. 
 
Assim, tendo presente a solicitação que se anexa, proponho que a autarquia atribua um apoio 
financeiro de 900 euros, que é o habitual para iniciativas deste género, organizadas por este tipo de 
estruturas associativas.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, atribuir à Associação 
de Moradores do Bairro dos Bombeiros o apoio financeiro no montante de 900 €, nos termos 
propostos pelo Srs. Vereador Paulo Nascimento, assim como autorizar o respetivo pagamento. 
 

• À Associação 100 Trilhos: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
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“A Associação 100 Trilhos pretende alargar a sua atividade de BTT à competição conforme 
informação anexa. 
 
Para tal solicita à Câmara Municipal de Castro Verde um apoio financeiro para o arranque da 
modalidade, com especial destaque para a aquisição de equipamento. 
 
Tratando-se de um investimento para uma nova atividade, podemos enquadrar esta solicitação no 
ponto 2, cláusula primeira, do protocolo celebrado com esta autarquia. 
 
“2. A CMCV poderá subsidiar igualmente a 100 Trilhos na aquisição de equipamentos próprios que 
se tornem indispensáveis à execução da sua atividade, sendo o montante destes subsídios 
deliberado pela CMCV, caso a caso, mediante solicitação devidamente fundamentada, e em função 
das disponibilidades da autarquia”. 
 
Nos termos da informação, o início da atividade representa para a Associação uma despesa de 
3.500 €, pelo que proponho a atribuição de um apoio de 1.500 €, devendo o Logo o município 
figurar entre os patrocinadores da equipa de competição.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, atribuir à Associação 
100 Trilhos o apoio financeiro no montante de 1.500 €, nos termos propostos pelo Sr. Vereador 
Paulo Nascimento, bem como autorizar o respetivo pagamento. 
 

• À Associação de Patinagem do Alentejo: 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento  
 
“A Associação de Patinagem do Alentejo, aquando das comemorações dos seus 35 anos de 
existência, realizou um vídeo sobre a história da Patinagem no Alentejo, que foi apresentado ao 
público na Gala Comemorativa. 
 
Com a finalidade de divulgação do trabalho realizado, a Associação de Patinagem do Alentejo 
editou o trabalho de vídeo e solicitou apoios a diversas entidades, entre as quais, a Câmara 
Municipal de Castro Verde. 
 
Atendendo a que Castro Verde é um elemento importante na história da Patinagem do Alentejo, 
bem como ao bom trabalho de cooperação resultante da parceria entre esta autarquia e a 
Associação de Patinagem do Alentejo, a qual se tem traduzido na realização de várias provas 
desportivas em Castro Verde, proponho a atribuição de um apoio de 500 € à edição do Vídeo “35 
anos de Patinagem no Alentejo”, onde se inclui, obviamente, também a história da patinagem em 
Castro Verde.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, atribuir à Associação 
de Patinagem do Alentejo o apoio financeiro no montante de 500 €, nos termos propostos pelo Sr. 
Vereador Paulo Nascimento, bem como autorizar o respetivo pagamento. 
 
3.- Participação da Autarquia na Bolsa de Turismo de Lisboa: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Na continuidade do trabalho de desenvolvimento da atividade turística no concelho é importante 
ter presente a necessidade de estruturação e organização dos recursos locais numa ótica de 
produto turístico, o que respeitando as linhas orientadoras aprovadas no âmbito da nossa 
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participação da Turismo do Alentejo E.R.T., passa por uma promoção conjunta do Território 
Alentejo. 
 
Assim a exemplo do ano anterior, foi perspetivada uma participação da Câmara Municipal de 
Castro Verde na Bolsa de Turismo de Lisboa, de 27 de Fevereiro a 3 de Março 2013, sob o 
programa “Tempo para Ser Feliz”, onde procuraremos evidenciar as mais-valias do concelho ao 
nível do produto Touring Cultural e Paisagístico. 
 
O módulo definido para as autarquias é um espaço de 9 m2, com balcão de atendimento. No 
funcionamento que definimos para a nossa presença na BTL, o espaço poderá ser utilizado, em 
momentos pontuais previamente definidos, por unidades de alojamento e empresas de animação 
(sediadas no concelho ou no caso de empresas de animação, com a qual mentemos uma relação 
de colaboração na área territorial do concelho) para a promoção das suas ofertas. 
 
A participação desta autarquia implica o pagamento de uma verba de 1.450 € à Turismo do 
Alentejo ERT, que corresponde aos custos de aluguer do módulo, conceção e montagem do stand. 
 
Atendendo ao cenário de falta de pessoal afeto área de Turismo na Câmara Municipal de Castro 
Verde, deve ainda a autarquia proceder à contratação de um técnico que possa efetuar com 
qualidade uma parte do entendimento ao público na BTL, a exemplo do que aconteceu no ano 
passado. 
 
Apreciado o assunto deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, participar na Bolsa de 
Turismo de Lisboa nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, bem como autorizar 
o pagamento das despesas inerentes à mesma. 
 

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 23,15 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. 
 
 
 
 
 
 
 


