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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 
 
Nº. 5/2013 
 
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 
 
Informações: 
 
Deu o Sr. conhecimento da sua participação no Encontro de Baldão e Viola Campaniça, realizado 
no passado sábado em Amoreiras Gare. 
 
Deu o Sr. Presidente igualmente conhecimento da realização de uma reunião com os interessados 
nas eletrificações agrícolas e que na mesma se registou uma forte participação e a aceitação na 
generalidade da proposta da repartição de encargos apresentada. 
 

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 Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento da sua 
posição acerca da alteração da Lei que regula a atividade de transporte de doentes. 

 “”E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando conhecimento das 
perguntas feitas ao Ministério da Economia e do Emprego, pelos seus Deputados João 
Ramos Bruno Dias e João Oliveira, sobre a falta de condições de segurança com a 
paragem das obras no IP2 e no IP8. 

 “E-mail” da Comissão de Economia e Obras Públicas acerca da realização da visita de uma 
sua delegação ao Alentejo, no dia 5 de Março, para debater a questão da suspensão das 
obras no IP8 e no IP2. 

 “E-mail” do Movimento “Água de Todos” dando conhecimento da entrega, no próximo dia 
28 de Fevereiro, da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, com mais de 40 mil assinaturas na 
defesa do direito à água e dos serviços públicos que materializam a sua realização. 

 Comunicação da Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos sobre 
“RESIALENTEJO – Fusão com a AMALGA e outros projetos de utilidade pública ao serviço 
de oito municípios do Alentejo.” 

 “E-mail” da RESIALENTEJO, enviando nota de imprensa sobre “Furtos de óleo alimentar 
usado dispararam no inicio do ano”. 
 

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Gabinete de Planeamento e Gestão de Contratos 
 

 Comunicação nos termos do art.º. 4º. da Portaria nº.16/2013, de 17 de Janeiro, 
segundo o parecer genérico favorável tomado em reunião ordinária do órgão 
executivo de 30/1/13: 

 
Tomou a Câmara conhecimento da comunicação em título, relativa à prestação de serviços de 
aluguer de montagem e desmontagem de tendas para a iniciativa “Entrudanças”, realizado 
recentemente, em Entradas, pela empresa Publicastelo, Serviços e Publicidade Ld.ª., através de 
ajuste direto simplificado, pela quantia de 4.600 €. 
 

Secção de Recursos Humanos 
 

 Pedido de mobilidade interna na categoria: 
 
Foi presente o ofício nº.2344, da Administração Regional de Saúde do Alentejo, solicitando que 
esta autarquia se pronuncia sobre o pedido de mobilidade interna na categoria, referente ao 
assistente operacional desta Autarquia, Rui Manuel Belchior Matos Albino, o qual obteve a 
concordância daqueles serviços. 
 
Sobre o presente pedido formalizou a Secção de Recursos Humanos a seguinte informação 
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“Nos termos dos artigos 59º e 61º da LVCR e art.º 53º da LOE 2013, a mobilidade interna, em 
regra, depende do acordo do trabalhador e dos órgãos ou serviços de origem e de destino, 
podendo ser promovida pelas entidades empregadoras públicas ou requerida pelo trabalhador.  
 
A mobilidade interna tem a duração máxima de 18 meses, nos termos do artigo 63º da Lei nº 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações da Lei nº 3-B/2010, de 28 de abril. 
 
Nos termos do art.º 64º, com as alterações da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, a mobilidade 
na categoria que se opere entre dois órgãos ou serviços pode consolidar-se definitivamente, por 
decisão do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino. 
 
Sendo assim, para efeitos de pronúncia sobre o pedido de mobilidade interna na categoria do 
assistente operacional Rui Manuel Belchior Matos Albino, é necessário a concordância do órgão 
executivo, de acordo com o art.º 53º e 54º da LOE 2013.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, pronunciar-se 
favoravelmente sobre o pedido de mobilidade interna em causa, ao abrigo do disposto na 
legislação acima referida. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
1.- Obras Particulares/Outros: 
1.2.- Projeto de arquitetura: 
 
Foi presente o projeto de arquitetura apresentado por Maria Vitória da Piedade Pinto Correia, 
referente à demolição e construção de edifício de rés-do-chão, destinado a habitação unifamiliar na 
Rua da Cerca nº.10, em Neves da Graça, na freguesia de Santa Bárbara de Padrões, a que se 
refere o processo de obras nº.3/2013. 
 
Apreciado o referido projeto, a Câmara, em face do parecer proferido pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-lo. 
 
1.3. - Comunicações prévias ao abrigo do disposto no artigo 4º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 
        16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº.26/10, de 30/3: 

 
Tomou a Câmara conhecimento das comunicações prévias feitas ao abrigo da legislação acima 
referida sobre os seguintes pedidos de licenciamento de obras: 
 

 de Patrícia Susana Crespo Cavaco, para construção de um edifício de r/chão e 1º. andar, 
destinado a habitação na Rua Sofia de Mello Breyner, lote 41, em Castro Verde, a que se 
refere o processo de obras nº.26/2012. 

 de Edgar Manuel Serôdio Cavaco, para remodelação de alteração de edifício de r/chão, 
destinado na habitação unifamiliar, na Rua Nova nº.27, no Monte dos Geraldos, a que se 
refere o processo de obras nº.2/2013. 
 

1.4. - 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 Jorge Rodrigo Nunes de Vasconcelos de Lencastre Bobone, no 
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Monte da Apariça, sito na freguesia de Entradas, após conclusão das obras a que refere o 
processo nº.28/2011. 
 
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 ACÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Proposta de dinamização dos Jogos Concelhios – 2013: 
 
Apreciou a Câmara a proposta de dinamização dos Jogos Concelhios - 2013, a levar a efeito 
durante os meses de Março a Junho, elaborada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, ao quais 
preveem as seguintes modalidades desportivas: Atletismo, berlinde, bilhar, boccia, bike paper 
familiar, caminhadas, canoagem, cavalhadas, cicloturismo, columbofilia, damas, dardos, desporto 
aventura, dominó, duatlo, futebol de 7, futebol humano, futebol na areia, gira-vólei, jangro, jogos 
sem fronteiras, malha, matraquilhos, natação, paintball, passeios de carrinhos de bebé, passeios de 
bicicleta, petanca, pião, snooker (individual e duplas), sueca, ténis de campo, ténis de mesa, três 
sets, vela e voleibol na areia. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, dinamizar a realização dos Jogos Concelhios do ano em 
curso, nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, cujo documento se anexa à 
presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito, o qual prevê o pagamento de 
uma inscrição no montante de 5,00 € a cada participante na prova de cicloturismo para fazer face a 
despesas com a refeição dos respetivos participantes. 
 
2. - Projeto Castro Wireless – Protocolo de Cooperação com a Junta de Freguesia de Castro 
      Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Tendo presente a importância do desenvolvimento de uma política de acesso à informação, onde a 
existência de equipamentos e serviços que permitam novas modalidades de acesso é fundamental 
numa sociedade denominada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, bem como a 
necessidade de potenciar medidas que combatam a infoexclusão, junto remeto a proposta do 
Projeto Castro Wireless. 
 
A presente proposta enquadra-se nas orientações estratégicas definidas para o presente mandato 
autárquico e tem por base uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Castro Verde e 
a Junta de Freguesia de Castro Verde. 
 
A importância do desenvolvimento deste projeto encontra-se devidamente fundamentada na nota 
introdutória e nos considerados do Protocolo de Cooperação a estabelecer com a Junta de 
Freguesia de Castro Verde. 
 
Esta proposta inclui a definição das linhas gerais em que se operacionaliza o Projeto Castro 
Wireless, as Normas e as Condições de Acesso, o Protocolo de Cooperação com a Junta de 
Freguesia de Castro Verde e a linha gráfica e de comunicação do projeto.” 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar o projeto 
Castro Wireless nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, assim como 
estabelecer com a Junta de Freguesia de Castro Verde o protocolo de cooperação em causa. 
 
Ficam anexos à presente ata os documentos anexos à referida proposta, dando-se, por isso, como 
aqui integralmente transcritos. 
 
3. - Atribuição/renovação de cartões sociais: 
 
Com base na informação nº.143/2013 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: António Ricardo Santos, residente nos Geraldos; Manuel Vitorino 
Pereira Lourenço, residente em Santa Bárbara de Padrões; Vítor José Diogo Colaço, Maria 
José Ramos Marques, Helena Cristina Batista Despacha, Mariana Carolina Anica, Rosalina 
Fernanda da Costa Ferreira e Emília Martins Venância, todas residentes em Castro Verde; 
Isabel Fatias Benvinda Guerreiro, residente em Casével; Manuel Augusto Fonseca 
Gemenes, residente em Entradas, Maria Natália Gomes Rosa Lourenço, residente no 
Monte da Sete; e a Romeu Vargas Galamba, residente em São Marcos da Ataboeira, todos 
no escalão A; a Judite Duarte Perpetua Custódio, residente no Monte das Piçarras; e a 
Teresa Augusta Maria, ambas no escalão B. 

 Renovar o cartão social de José António Pereira, residente em Castro Verde, no escalão A. 
 Indeferir o pedido de cartão social de Maria Isabel Dores Costa, residente em São Marcos 

da Ataboeira, em virtude da mesma apresentar rendimentos que ultrapassam o valor de 
referência previsto no respetivo regulamento municipal. 

 
GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

 
 Celebração de protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Jovens 

Empresários – Núcleo do Alentejo: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta formulada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento: 
 
“À intervenção preconizada e desenvolvida pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento preside, 
atualmente, o propósito de assegurar um ambiente que assegure uma nova dinâmica de trabalho e 
permita um desenvolvimento sustentado nas mais diversas linhas estratégicas definidas e 
estruturadas. 
 
Numa lógica de trabalho em parceria, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, pretende, através 
do protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Jovens Empresários, disponibilizar uma 
envolvente qualificada de iniciativas e serviços de apoio à concretização de iniciativas empresariais. 
 
Considerando a boa prática e o âmbito do protocolo propomos que, dentro da estratégica 
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 Jovens Empresários – Núcleo do Alentejo, o protocolo de cooperação 
conforme minuta que se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrita. 
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OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
 

 Concessão de autorização para o exercício da atividade de venda ambulante: 
 
Foi presente o pedido de concessão de autorização para o exercício da atividade de venda 
ambulante de roupas e outros, requerido por Aníbal Maria Rodrigues, residente em Castro Verde. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, em face da informação da Secção Administrativa, deliberou, por 
unanimidade e nominalmente conceder a autorização para o exercício da atividade requerida. 
 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 16,45 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. 
 
 
 
 
 
 


