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.  
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 22/2014 
 
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 e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou o Sr. Vereador Paulo Jorge Nascimento, cuja falta foi justificada por motivos de saúde. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 14,45 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Prestou o Sr. Presidente a seguinte informação/resposta às propostas apresentadas pelo Partido 
Socialista aquando da sua visita ao Centro Escolar nº.2: 

“Face às notícias postas a circular pelo PS sobre as “propostas” que apresentam na sequência da 
visita ao Centro Escolar nº 2 para assinalar a abertura do novo ano letivo, cumpre-me informar: 

1 - Construção de Polidesportivo Descoberto 
O Programa Eleitoral do Concelho de Castro Verde apresentado a sufrágio pela CDU nas eleições 
autárquicas de 2013, menciona expressamente “construir um Campo de Jogos de apoio à prática 
da atividade física no Centro Escolar nº2”. 
 
Inserido na modelação do terreno e arborização do futuro Jardim da Esteva foi efetuada a 
terraplanagem do espaço que irá ser afeto ao Campo Polidesportivo, aguardando-se que estejam 
reunidas as condições necessárias à sua implementação. 

2 - Bolsa de Livros Escolares 
O Programa Eleitoral do Concelho de Castro Verde apresentado a sufrágio pela CDU nas eleições 
autárquicas de 2013, menciona expressamente “propor à Rede de Bibliotecas Escolares do 
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Concelho a criação de um Fundo de Manuais Escolares para empréstimo, de modo a auxiliar 
agregados com maiores dificuldades na aquisição de manuais escolares”. 
 
Este Fundo já se encontra operacional com um fundo disponível de cerca de 390 exemplares, 
fundo este constituído a partir de livros disponibilizados por alunos e encarregados de educação e 
outros adquiridos com recursos financeiros facultados pela SOMINCOR. 
 
A “proposta” agora apresentada mostra apenas e tão só o desconhecimento dos eleitos do PS 
sobre a realidade e as iniciativas/ações incrementadas no concelho. 

3 - Centro Escolar Dr. Francisco Alegre 
Para memória convém recordar que o nome do Dr. Francisco Alegre foi sugerido, em determinada 
altura e no âmbito das orientações de então do Ministério da Educação, para patrono da Escola 
Secundária de Castro Verde, desconhecendo nós as razões objetivas que levaram à não conclusão 
do processo. 
 
Na sequência da proposta apresentada pelo PS na Câmara Municipal e da deliberação consensual 
obtida na altura foram diligenciados os procedimentos adequados no sentido de envolver a 
comunidade escolar nesta decisão pelo que aguardamos respostas, conforme expediente dado a 
conhecer na última Assembleia Municipal.” 

Reparou o Sr. Presidente que devia ter sido dado conhecimento dessa visita à Câmara Municipal, 
como entidade proprietária daquele edifício. 
 
A propósito deste reparo, o Sr. Vereador António José de Brito informou que tinham solicitado essa 
visita à Direção do Agrupamento de Escolas e que, em sua opinião, aquela entidade devia ter 
prestado essa informação à Câmara Municipal. 

Quanto à construção do polidesportivo, informou que partilhava a opinião da CDU e que a 
importância da construção é consensual. 

Acerca da bolsa de livros escolares afirmou que conhecia a sua existência mas a ideia do Partido 
Socialista era dar-lhe uma maior dimensão através da participação do Gabinete de Educação e 
Ação Social. 

Quanto à proposta de atribuir o nome do Dr. Francisco Alegre ao Centro Escolar nº.2, informou que 
se limitaram a dar conhecimento da sua proposta e que a sua ideia era poder vê-la implementada 
no próximo 25 de Abril. 

Em seguida deu o Sr. Presidente conhecimento do seguinte calendário das reuniões 
descentralizadas, a realizar no âmbito do Fórum de Participação da Comunidade, com o objetivo de 
promover a análise e apreciação da atividade autárquica desenvolvida e de recolher contributos 
para a elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2015: 
 

• Castro Verde, dia 7 de Outubro, pelas 21 horas, na sede da Junta de Freguesia da União 
de Freguesias de Castro Verde e Casével. 

• Casével, dia 8 de Outubro, pelas 18,30 horas, no Centro Cultural. 
• São Marcos da Ataboeira, dia 9 de Outubro, pelas 21 horas, no Centro Cultural. 
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• Entradas, dia 10 de Outubro, pelas 21 horas, no Centro Cultural. 
• Santa Bárbara de Padrões, dia 13 de Outubro, pelas 21 horas, na sede da Junta de 

Freguesia. 
 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação da ata da reunião anterior: 
 

Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião 
realizada no dia 10 de Setembro corrente, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. Presidente 
colocou-a 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 
 

1. - Informações: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do relatório sobre a situação económica e financeira do Município 
referente ao 1º semestre do ano corrente, elaborada por G Marques - Auditoria e Revisão de 
Contas, para os efeitos do art.º 77º, § 2, al e) da Lei 73/2013, de 15 de setembro, e do qual foi 
distribuída cópia previamente a todos os Vereadores e cujo original se anexa à presente ata dando-
-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
2. Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 
 

• Carta do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Castro Verde, convidando o executivo 
municipal para estar presente no jantar comemorativo do seu 14º. aniversário, a realizar no 
próximo dia 4 de Outubro. 

• Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a realização de 
Conferências “Portugal do Futuro” - “Primeira Conferência: A Organização Territorial do 
Estado na Democracia de proximidade” 

• “E-mail” do 2º. Comandante Operacional Distrital de Beja, Sr Carlos Alberto Elvira Pica, 
apresentando os seus cumprimentos de despedida ao deixar de exercer aquelas funções. 

• “E-mail” da CIMBAL, dando conhecimento do pedido de reunião urgente enviada ao Sr. 
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações sobre as 
acessibilidades rodoviárias no Baixo Alentejo. 

• “E-mail” da Comissão Promotora “Água de Todos” sobre o projeto de Lei nº. 368/XII - 
Proteção dos direitos individuais e comuns à água”. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português divulgando um conjunto de 
iniciativas em Defesa do Direito à Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. 

• Ofícios do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros acusando a 
receção da moção “Contra a agressão de Israel ao Povo Palestiniano”. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs. 1 a 7. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - Ratificação da aprovação da 7ª alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2014” 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a 7ª alteração que efetuou ao Orçamento e 
Opções do Plano (AMR e PPI), tendo prestado informação pormenorizada sobre os motivos da 
mesma alteração.  
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções ratificar a 7ª alteração 
efetuada ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, cujo documento se anexa à presente 
ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
2. - Alienação de viatura pesada de mercadorias, usada: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente:  
 
“Considerando que: 

O Município de Castro Verde tem uma viatura pesada de mercadorias que se encontra em mau 
estado de conservação e a sua manutenção/reparação ocasiona encargos desnecessários, 
proponho a alineação da viatura abaixo indicada, nas seguintes condições: 

M
ar
ca
 

M
od

el
o 

C
at
eg
or
ia
 

/T
ip
o 

M
at
ríc
ul
a 

A
no

 

C
ili
nd

ra
da
. 

Ta
ra
 

/p
es
o 

C
or
 

Lo
ta
çã
o 

C
om

bu
st
. 

Es
ta
do

 d
e 

C
on

se
rv
.. 

B
as
e 
de
 

lic
ita
çã
o 

 
Volvo 

N 

10.58 

(6x2) 

Pesado de 
mercadorias 

(Aberta 
basculante) 

 

 

NJ-96-50 

 

 

 

1983 

 

 

9.603  

 

 

11.450 

 

 

Branca 

 

 

3 

 

 

Gasóleo 

 

 

Mau 

 

 

2.000 € 

CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO 

O concurso reger-se-á pelas seguintes normas: 

1. Base de Licitação: 2.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. Concorrentes: São admitidos ao concurso todos os interessados na aquisição, maiores de 18 
anos. 

3. Forma de apresentação e elementos que devem acompanhar a proposta: A proposta 
devidamente datada e assinada deve conter a identificação do proponente (Nome, Morada, N.º 
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão e Número de Identificação Fiscal), bem como o preço 
proposto, em algarismos e por extenso, e deverão ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, 
em carta fechada, em cujo rosto deverá constar a indicação: “Proposta para aquisição de viatura 
usada”. Não serão consideradas propostas apresentadas com valor inferior ao valor base. 

4. Local e data Limite para apresentação das propostas: As propostas deverão ser entregues 
até às 17:30 horas do dia 10 de Outubro de 2014, sob pena de não serem admitidas, na Secção de 
Aprovisionamento e Armazéns ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de receção. Se o 
envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos atrasos que 
porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese da entrada 
dos documentos, se este se verificar, já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas. 
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5. Abertura das propostas: A abertura das propostas recebidas terá lugar no Edifício dos Paços 
do Município – Salão Nobre e realizar-se-á pelas 11 horas do dia útil que se seguir ao expirar do 
prazo para entrega das mesmas. Ao ato público pode assistir qualquer interessado, apenas 
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes legais, devidamente credenciados. 

6. Adjudicação: O critério para a adjudicação será feito segundo o preço mais alto das propostas 
apresentadas. Em caso de empate, será aberto, após leitura das mesmas, licitação verbal entre os 
concorrentes presentes, não sendo permitidos lanços inferiores a 25€ (vinte e cinco euros). 

A Câmara Municipal de Castro Verde reserva-se o direito de não adjudicar, se entender que 
nenhuma das propostas apresentadas satisfaz os seus interesses, não resultando daí para a 
Câmara Municipal qualquer responsabilidade ou deveres de indemnizar os proponentes seja a que 
título for. 

7. Modalidade de pagamento: O pagamento deve ser efetuado numa única prestação, no prazo 
de 8 (oito) dias úteis após a notificação da adjudicação. 

8. Local e verificação das viaturas: A viatura objeto do presente concurso poderá ser observada 
pelos interessados, na rua de São Sebastião na localidade de Castro Verde. 

A viatura será alienada no estado em que encontra, sendo todos os trabalhos de levantamento da 
mesma da responsabilidade do adjudicatário, tendo que ser retirada no prazo de oito dias após a 
adjudicação definitiva, bem como transferir o registo de propriedade para o seu nome, nos termos 
da lei.” 

Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente proceder à alineação 
de referida viatura usada nos termos propostos pelo Sr. Presidente  
 
3. - Autorização para alienação de prédio urbano, através de concurso público: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“O Município de Castro Verde é dono e legítimo proprietário de um prédio urbano, sito no Monte 
dos Viseus, freguesia de Santa Bárbara de Padrões, concelho de Castro Verde, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Castro Verde, sob o artigo nº 46/210886, da freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 602 da mesma freguesia, 
com uma área coberta de 72 m2 e com três compartimentos térreos, confrontando a norte, nascente 
e poente com Herdade do Serro do Seixo e a sul com Estrada de Castro Verde, o qual se encontra 
em condições para se proceder à sua alienação. 
 
No ano de 2013 foi lançado concurso público para alienação deste mesmo prédio urbano, 
deliberado pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 3 de julho de 2013, o qual ficou 
deserto e que entretanto já se extinguiu.  
 
Assim proponho que a Câmara Municipal de Castro Verde delibere: 
 

a) No uso da competência prevista na alínea f) do nº 1 do artigo 33º. da Lei nº 75/2013, de 12 
de Setembro, autorizar a sua alienação através de concurso público, mediante as 
condições estipuladas no programa de concurso anexo a esta proposta. 
 

O concurso público será publicitado através de editais afixados nos lugares públicos do costume, 
na página da internet do município e mediante a publicação de edital em jornal regional”. 
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Passada a votação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, autorizar alienação do 
aludido prédio urbano, aprovando para o efeito o respetivo programa de concurso tendo como base 
de licitação o montante de 20.000 €. 
 
Fica anexo à presente ata o documento ora aprovado dando-se, por isso, como aqui integralmente. 
 
4. - Emissão de pareceres prévios para a celebração de contratos de aquisição de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.690) do Gabinete de Planeamento e Gestão 
de Contratos: 
 
“Considerando o disposto no artº 73º/11, da Lei nº 83-B/2013, de 31 de Dezembro, Lei do 
Orçamento de Estado para 2014, adiante designado por (LOE), que aponta para a obrigatoriedade 
da existência de parecer prévio vinculativo do Órgão Executivo, nas celebrações ou renovações de 
contratos de aquisição de serviços, considerados ou não essenciais, independentemente do valor 
da adjudicação. 
 
Considerando a obrigação prevista no artº 3º da Portaria nº 53/2014, de 3 de Março, que 
estabelece quais os elementos que devem instruir o pedido de parecer, e se encontram em anexo 
ao mapa resumo que é apresentado. 
 
Considerando que a mencionada portaria é aplicável à Administração Local Autónoma, pf. do seu 
artº 2, que manda aplica-la aos 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, solicito a V.Ex.ª, e ao abrigo do disposto no artº 73º/4, da LOE, parecer 
prévio favorável, das várias aquisições de serviços, cujo objeto consta do mapa anexo à presente 
proposta.” 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência prevista no art.º 73º/4 e 11 da Lei do 
Orçamento de Estado para 2014, deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José de Brito e Carlos Alberto Guerreiro Pereira, emitir pareceres prévios favoráveis para 
celebração dos contratos de prestação de serviços em causa, à exceção do procedimento através 
de concurso público (área de seguros) que foi aprovado com o voto favorável do Sr. Vereador 
Carlos Pereira. 
 
Refere-se a presente deliberação à celebração dos seguintes contratos da aquisição de serviços: 
 

• Prestação de serviços na área da segurança e higiene do trabalho, por ajuste direto 
(regime geral) pelo preço base de 6.588,00 €/ano, mantendo-se em vigor pelo prazo de 1 
ano e poderá ser renovado até ao limite de 3 anos. 
 

• Prestação de serviços na área da medicina do trabalho, por ajuste direto (regime geral) 
pelo preço base de 756,00 € até ao limite de 10.000,00 €/ano, mantendo-se em vigor pelo 
prazo de 1 ano e poderá ser renovado até ao limite de 3 anos. 

 
• Prestação de serviços de colheita e apresentação de resultados de análises clínicas, no 

âmbito da medicina do trabalho, por ajuste direto (regime geral), pelo preço base de 18,89 
€ até ao limite de 7.200,00 €/ano, mantendo-se em vigor pelo prazo de 1 ano e poderá ser 
renovado até ao limite de 3 anos. 
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• Aquisição de serviços na área de seguros, através de concurso público, pelos seguintes 
preços bases: Lote 1 - Multirriscos patrimoniais para edifícios, habitações municipais e 
outras construções - 8.028,00 €; Lote 2 - Acidentes pessoais “emprego inserção, emprego 
inserção +” - 63,00 €/cada; Lote 3 - Seguro desporto: 3.1. Praticantes de atividades 
desportivas regulares - 5,00 €/cada; 3.2. Praticantes de atividades desportivas pontuais - 
1,20 €/cada; Lote 4 - Acidentes dos Bombeiros Voluntários - 52,73 €/cada; Lote 5 - 
Responsabilidade civil automóvel - 15.879,20 €; Lote 6 - Responsabilidade civil - 2.025,00 
€; Lote 7 - Responsabilidade civil (espaços de jogo e recreio) - 2.950,00 €; Lote 8 - 
Acidentes de trabalho: 8.1.Pessoal Técnico Profissional - 58,65 €/cada; 8.2. Pessoal 
Técnico Superior - 72,12 €/cada; Lote 9 - Responsabilidade civil extracontratual- 2.025,00€. 

 
• Prestação de serviços de atividade física junto da população - Projeto Agita a Tua Vida, por 

ajuste direto (regime geral), pelo preço base de 1.000,00 €/mês, mantendo-se o contrato 
em vigor pelo prazo de 9 meses. 
 

5. - Ratificação de emissão de licenças especiais de ruído: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara as licenças especiais de ruído que concedeu a 
Manuel António Rosa Raposo, em representação do Grupo Motard de Castro Verde, para um 
evento no âmbito do seu IV Aniversário, no Parque de Feiras e Exposições, das 20 horas do dia 20 
até às 3 horas do dia 21 de Setembro corrente, e a Fernando Manuel Ramos Estaço, em 
representação do Hotel A Esteva, para a realização de um jantar com música ao vivo, nas suas 
instalações, das 16 horas do dia 4 até às 2 horas do dia 5 de Outubro próximo, nos termos do art.º 
15º. do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº.9/2007, de 17 de Janeiro, com 
as devidas alterações. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente ratificar a concessão das licenças especiais 
de ruído acima referidas. 
 

DIVISÃO DE OBRAS E GESTÃO URBANISTICA 
 
1. Obras Particulares - Outros: 
 

• Deliberação final sobre licenciamento de obras: 
 

Apreciou a Câmara os projetos das especialidades para efeitos de deliberação final sobre o 
processo de obras nº.9/2014, referente à construção de um armazém agrícola que António Pereira 
pretende levar a efeito no Monte do Serro do Lírio, sito na União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével. 
 
A Câmara, em face do respetivo parecer proferido pelo Gabinete de Gestão Urbanística e 
Ambiental, deliberou, por unanimidade e nominalmente aprovar os projetos da especialidade em 
causa para os fins acima referidos. 
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

1. - Concessão de cartões sociais: 
 
Na sequência da informação, com o registo nº.689, da Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e 
Desporto, e respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, 
o seguinte: 
 

• Conceder os cartões sociais requeridos por Mariana Antónia Rosária, residente em 
Entradas, e Maria Vitória de Brito Deodato Caetano, residente em Castro Verde, ambas no 
escalão A; e por Mariana Paulino Figueira, residente no Monte dos Geraldos, no escalão B. 

 
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 16,15 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. 


