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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 21/2014 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António João Fernandes Colaço, António José 
Rosa de Brito, Paulo Jorge Maria do Nascimento e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, na 
qualidade de Vereadores. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 21,40 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Interveio o Sr. Vereador António José de Brito acerca das propostas que apresentou nas reuniões 
do executivo realizadas nos dias 29 de Janeiro e 21 de Maio, informando que faria a entrega da 
mesma por escrito, sobre os seguintes assuntos: 
 

• Falta de passadeiras e sinais de controlo de velocidade na Rua de Almodôvar, na vila de 
Castro Verde. 

• Falta de Sinalização de Orientação, na vila de Castro Verde, do sentido Castro Verde/S. 
Marcos da Atabueira, sobretudo nas rotundas “das ovelhas” e “do minério”. 

• Falta de Sinalização de Orientação na Estrada Municipal 394 - São Marcos da 
Atabueira/Entradas – tanto em São Marcos como em Entradas. 
 

“Nas reuniões do executivo da Câmara Municipal de Castro Verde realizada a 29 de Janeiro e 21 
de Maio do corrente ano, tivemos oportunidade de chamar a atenção e propor a resolução de três 
problemas de sinalética existentes na vila de Castro Verde: 
 

1. Falta de passadeiras e sinais de controlo de velocidade na Rua de Almodôvar, na vila de 
Castro Verde. 

2. Falta de Sinalização de Orientação, na vila de Castro Verde, do sentido Castro Verde/S. 
Marcos da Atabueira, sobretudo nas rotundas “das ovelhas” e “do minério”. 
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3. Falta de Sinalização de Orientação na Estrada Municipal 394 - São Marcos da 
Atabueira/Entradas – tanto em São Marcos como em Entradas. 

 
Na sequência destas observações, na reunião de 29 de Janeiro o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal “manifestou ser pertinente e urgente a colocação da Sinalização de Orientação” na EM 
394 – São Marcos da Ataboeira/Entradas. E “partilhou da preocupação” relativamente à sinalização 
da Rua de Almodôvar. 
 
Na reunião de 21 de Maio, o Sr. Vereador António João Colaço informou que “o assunto não está 
esquecido” e que estava a ser estudada a solução a adotar na Rua de Almodôvar, nomeadamente 
se as passadeiras seriam “pintadas ou elevadas”, adiantando ainda “não ser um assunto nem de 
carácter urgente e nem objeto de grande reivindicação por parte dos utilizadores”. 
 
Passaram-se mais quatro meses e no total já são oito meses desde que alertámos para estes 
problemas! Apesar do reconhecimento do problema e da partilha de preocupação, nada foi 
resolvido. Lamentamos muito esta inoperância da Câmara Municipal e, pela TERCEIRA VEZ, 
voltamos a propor que sejam tomadas as seguintes medidas: 
 

1. Colocação de, pelo menos, mais quatro passadeiras no troço de 600 metros da Rua de 
Almodôvar onde neste momento são inexistentes. E que seja colocada sinalização vertical 
e para moderação de velocidade quer para identificação de proximidade das passadeiras 
depois de instaladas. 

2. Colocação de Sinalização de Orientação no acesso à EM 394 em S. Marcos da Atabueira e 
Entradas, com indicação dos destinos possíveis. Em S. Marcos, indicando o sentido de 
Entradas, Beja e Aljustrel. Em Entradas, indicando o sentido de S. Marcos da Atabueira e 
Mértola. 

3. Colocação na vila de Castro Verde, nomeadamente nas rotundas “das ovelhas” e “do 
minério”, de Sinalética de Orientação para S. Marcos da Atabueira.” 

 
O Sr. Vereador António João respondendo ao proferido pelo Sr. Vereador António José de Brito 
informou o seguinte: 
 
“Assumiu ainda que não houve nenhuma inoperância, nem aceita que tal possa ser dito, as coisas 
têm o seu andamento normal e sequencial e se não andou mais rápido foi porque se entendeu que 
não devia andar pelo menos uma parte dos trabalhos. Entretanto foi feito o levantamento da Rua, 
foi feita a planta com a marcação dos parques de estacionamento, das passadeiras e do eixo 
descentrado. Foi ainda feito um ensaio na rua propriamente dita para testar a viabilidade da criação 
de duas faixas de rodagem ou circulação e corredor de estacionamento descendente.  
 
Quanto à restante sinalização informou e provou-o com documentação que tinham sido 
requisitados no dia 12 do passado mês de Junho e que tinha sido informada a sua entrega para 
breve, o que aguardamos.” 
 
Prestou o Sr. Presidente informação acerca da decisão tomada pela Assembleia Distrital de Beja 
sobre a transferência da universidade dos seus bens e recursos para a CIMBAL, como entidade e 
regional e supramunicipal mais representativa do distrito. 
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ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação das atas das reuniões anteriores: 
 

Atendendo a que foram distribuídas, previamente, a todos os presentes, cópias das atas das 
reuniões realizadas nos dias de 27 de Agosto e 1 de Setembro, foi dispensada a sua leitura, pelo 
que o Sr. Presidente colocou-as à consideração dos restantes membros e, não havendo qualquer 
proposta de alteração, submeteu-as a votação, nominalmente, tendo a referente a primeira reunião 
sido aprovada por maioria, com abstenção do Sr. Vereador António João Fernandes Colaço, e a 
segunda igualmente aprovada por maioria, com abstenção do Sr. Vereador Carlos Alberto 
Camacho Pereira, por não terem estado presentes em ambas as reuniões. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

1. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 
 

• Conta de Gerência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
relativa ao exercício de 2013. 

• Carta da Diretora do Arquivo Distrital de Beja, Srª. Dr.ª. Anita Tinoco, apresentando 
cumprimentos a o iniciar essas funções. 

• “E-mail” do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins 
Públicos dando conhecimento do seu comunicado relativo à publicação do regime jurídico 
de recuperação financeira municipal e da regulamentação do Fundo de Apoio Municipal 
(FAM), sob o título “Recurso ao FAM não pode prejudicar trabalhadores”. 

• Convite do Grupo Motard de Castro Verde para participar no seu 4º. Aniversário. 
• Carta do Sr. Comandante do Regimento de Infantaria nº.3, de Beja, apresentado os seus 

cumprimentos de despedida ao deixar de exercer tais funções. 
 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs. 1 a 5. 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
movimento de tesouraria no período de 1 de Janeiro a 29 de Agosto de 2014, o qual apresenta os 
seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 
 

Saldo do ano de 2013 2.288.343,40 € 
Receitas cobradas 5.748.403,10 € 
Soma 8.036.746,50 € 
Despesas realizadas 7.012.103,52 € 
Saldo em 29.08.2014 1.024.642,98€ 
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• Operações de Tesouraria: 

 
Saldo do ano de 2013 385.441,48 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 602.791,31 € 
Soma 988.232,79 €  
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 544.262,77 € 
Saldo em 29.08.2014 443.970.02 € 
 

• Disponibilidades: 
 

Caixa  743,18 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 1.465.369,82 € 
Total das disponibilidades em 29.08.2014 1.468.613,00 € 
Documentos 23.264,14 € 
Total de movimentos de tesouraria em 29.08.2014 1.491.877,14 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 29 de Agosto de 
2014: 618.247,55 €. 

 
2. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de Agosto, 
o qual se anexa à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
3. - Autorização para abertura de conta bancária: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando o nº.1, do artigo 19º do Regulamento Especifico - Sistema de Apoio a Áreas de 
Acolhimento Empresarial e Logística, que refere que “o pagamento dos apoios financeiros junto do 
beneficiário é efetuado pelo IFDR, IP, em regime de reembolso ou de adiantamento, executando 
pedidos de pagamento emitidos pela Autoridade de Gestão do PO, para conta bancária específica 
para o FEDER aberta pela entidade beneficiária”; 
 
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; 
 
Proponho a V. Exªs autorização de abertura da conta necessária, na instituição bancária “Caixa 
Geral de Depósitos” para que possamos dar sequência ao processo.” 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente autorizar a abertura da conta bancária 
conforme proposto pelo Sr. Presidente. 
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4. - Concessão de exclusivos de exploração na Feira de Outubro - 2014:  
• Comissão de abertura das propostas apresentadas ao respetivo concurso: 

 
Segundo proposta formulada pelo Sr. Presidente deliberou a Câmara, por unanimidade, que a 
Comissão de abertura e análise das propostas ao concurso seja composta por ele próprio, pelo 
Técnico Superior de Arquitetura, Miguel Alhinho e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Sebastião. 

 
DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 

 
1. - Obras e loteamentos municipais: 

• Projeto de execução da rotunda no cruzamento da EM 508 com a EM 1139-1, em 
Santa Bárbara de Padrões e reformulação das infraestruturas de água, esgotos e 
eletricidade na zona de intervenção: 

 
Apreciou a Câmara o projeto de execução da rotunda no cruzamento da EM 508 com a EM 1139-1, 
em Santa Bárbara de Padrões e reformulação das infraestruturas de água, esgotos e eletricidade 
na zona de intervenção, e em face da informação prestada sobre o mesmo pelo Gabinete de 
Gestão Urbanística e Ambiental, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-lo. 
 
A informação acima referida constitui anexo à presente ata com o nº 6. 
 

• Alteração ao loteamento municipal, situado no Largo da Feira - Parque de Feiras 
e Exposições, de Castro Verde: 

 
Apreciou a Câmara o pedido de alteração ao loteamento municipal em referência, requerido pelas 
empresas Movicontrol SA e Transmissão Sado - Reparação Ld.ª., nos termos abaixo descritos, 
tendo em vista a realização de uma permuta entre si sobre a titularidade dos lotes, uma vez que 
esta última empresa, após a aquisição do lote nº.3 e na projeção das infraestruturas a construir, 
verificou que as dimensões exteriores disponíveis não permitem, de forma folgada, 
manobrar/parquear um tipo específico de máquinas de dimensões consideráveis, que serão objeto 
de reparação nas instalações a construir. 
 
- O lote nº.2, que tem a área registada de 3.307 m2, com uma área de implantação de 1.250 m2 e 
área bruta de construção de 1.500 m2, passe a ter a área registada de 2.277 m2, uma área de 
implantação de 776,28 m2 e a área bruta de construção de 1.026,28 m2. 
 
- O lote nº.3, que tem a área registada de 2.277 m2, com uma área de implantação de 1.000 m2 e 
área bruta de construção de 1.250 m2, passe a ter a área registada de 3,307 m2, uma área de 
implantação de 1.476,72 m2 e a área bruta de construção de 1.723,72 m2. 
 
A Câmara, em face do parecer proferido pelo Gabinete de Gestão Urbanística e Ambiental, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente submeter o presente processo a discussão pública, em 
conformidade com o disposto no nº.5 do art.º 7º. do Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação. 
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2. - Obras Particulares - Outros: 
• Informação prévia - autorização de localização de uma unidade de valorização de 

resíduos não metálicos - valorização de lamas de ETAR’s: 
 

Apreciou a Câmara o pedido de informação prévia sobre a localização de uma unidade de 
valorização de resíduos não metálicos - valorização de lamas de ETAR’s, que a empresa 
Dreamsyergy Ld.ª pretende instalar no prédio rústico denominado “Piçarrinha”, sito na União de 
Freguesias de Castro Verde e Piçarras, tendo, em face do respetivo parecer proferido pelo 
Gabinete de Gestão Urbanística e Ambiental, deliberado, por unanimidade e nominalmente emitir 
parecer favorável sobre a autorização de localização pretendida para a instalação em causa. 

 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 
1.- Transporte escolar aos alunos residentes na Associação de Respostas Terapêuticas 
      - ART.: 
 
Na sequência do pedido formulado pela Associação de Respostas Terapêuticas - ART., com sede 
na Quinta da Horta da Nora, nas imediações de Castro Verde, apreciou a Câmara a seguinte 
informação prestada pelo Gabinete de Educação e Ação Social: 
 
“A ART – Associação de Respostas Terapêuticas, com sede na Quinta da Horta da Nora, em 
Castro Verde, enquanto entidade de responsabilidade preventiva da política de combate à 
exploração do trabalho infantil para medidas preventivas e formativas, tem à sua responsabilidade 
jovens que frequentam as escolas do concelho de Castro Verde. 

Desde há alguns anos a esta parte esta associação tem vindo a manifestar necessidade de apoio 
financeiro, nomeadamente no que diz respeito às despesas com o transporte escolar dos alunos 
que frequentam a escola, em Castro Verde. 

A Autarquia tem concedido algum apoio financeiro à Associação, quer seja através de subsídio 
quer seja pela aquisição das vinhetas para o passe de estudante, situação que se verificou no ano 
letivo transato e que, conforme relato dos Responsáveis da ART “…. Os jovens ainda não estavam 
preparados para essa liberdade e para a ART foi muito complicado ter controle sobre as situações 
que se iam passando. Os jovens passavam muito tempo livre na Vila…”.  

Pelos motivos atrás expostos, vem esta Associação solicitar, à Autarquia, novo apoio financeiro sob 
a forma do montante correspondente ao valor total dos passes de estudante adquiridos à 
Rodoviária no transporte entre a Quinta da Horta da Nora e Castro Verde e vice-versa. 

Assim e atendendo a que no ano transato a Autarquia financiou 35 passes de estudante para a 
frequência dos alunos da ART, nos estabelecimentos de ensino, com um valor aproximado de 
26,70€/aluno, perfazendo um valor mensal de 934,50€ e um valor anual (10 meses) de 9.345,00€ 
e, considerando que a Câmara Municipal aprovou em reunião de 14 de Setembro de 2011, uma 
proposta que visa assegurar a totalidade das despesas referentes aos transportes escolares dos 
alunos até ao 12º ano de escolaridade num período de 10 meses (de Setembro a Junho) 
correspondendo ao ano escolar de 2011-12, coloca-se à consideração superior e exposto.” 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente apoiar financeiramente 
cada aluno que se encontre matriculado na Escola em Castro Verde, num montante cada de cerca 
de 26,70 €, correspondente ao valor da vinheta do transporte escolar, comparticipação esta, a 
conceder à Associação ART., e que será variável em função dos alunos que se encontrem 
matriculados no momento. 
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2. - II Encontro Paramotores do Campo Branco 2014: 
 
Apresentou o Sr. Vereador Paulo Nascimento uma proposta no sentido da Autarquia integrar a 
organização do II Raid de Paramotores do Campo Branco, a realizar nos dias 3, 4 e 5 de Outubro, 
nas imediações de Castro Verde, em parceria com a Escola de Voo de Santiago da Cacém. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, integrar a parceria para a realização da iniciativa em causa, disponibilizando para o 
efeito uma verba no montante de 3.000 € para fazer face a despesas de organização, autorizando o 
respetivo pagamento. 
 
Apresentou o Sr. Vereador António José de Brito a seguinte declaração de voto: 
 
“Pessoalmente não me oponho à realização deste evento nem sequer aos pressupostos que levam 
a Câmara Municipal a apoiar a iniciativa, seja no plano logístico, no pagamento de alojamentos ou 
na promoção.  
 
Contudo, considero que, havendo todo o apoio atrás referido, o subsídio de 3.000 euros que é 
proposto deveria ser mais moderado, eventualmente na ordem dos 1.000 euros. 
 
Esta moderação seria aconselhável numa altura em que existem sintomas evidentes de que em 
2015 terá de haver um esforço na contenção de despesas em função da previsível queda das 
receitas da Câmara Municipal. Daí o motivo da minha abstenção.” 
 
3. - Concessão de subsídio ao Grupo Motard de Castro Verde (IV Encontro Motard): 
 
Na sequência do pedido de apoio financeiro formulado pelo Grupo Motard de Castro Verde, 
apresentou o Sr. Vereador Paulo Nascimento a seguinte proposta. 
 
“O Grupo Motard de Castro Verde organiza anualmente um Encontro Motard para assinalar o 
aniversário da associação, este ano acontecerá no dia 21 de Setembro, e promoverá um convívio 
direcionado aos associados e público específico de ação da associação, mas também ao público 
em geral. 
 
Assim, nos termos da solicitação anexa, e respeitando o apoio monetário atribuído à sua congénere 
de Castro Verde para fim idêntico, propõe-se a atribuição de um apoio de 750 €, a cedência do 
espaço do Pavilhão do Largo da Feira e o apoio logístico para a realização do IV Encontro Motard.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente apoiar a iniciativa em 
causa nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, autorizando para o efeito o 
pagamento do apoio financeiro no montante de 750 € acima referido. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Não se verificou a presença de público. 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada por unanimidade pela Câmara para que 
produzam efeitos imediatos as respetivas deliberações. 
 

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, 
assim como pelo Coordenador Técnico da Secção Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, nos 
termos do nº. 2 do artigo 57º da Lei nº. 75/2013, de 18 de Setembro. 


