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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 27/2014 
 
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 Paulo Jorge Maria do Nascimento, na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira. 
 
ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 21 25 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Apresentou o Sr. Presidente a seguinte proposta de moção: 
 

“MOÇÃO 
Sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2015 

 
Considerando que a proposta de OE para 2015: 

• Conduz ao agravamento do fosso entre volume de montantes transferidos e a regra geral 
prevista na LFL aferida a uma % da média dos três impostos que relevam para o FEF e 
FFF. (Para uma variação de 17 % entre 2012 e 2013 do volume da receita do 
IVA+IRS+IRC, a variação proposta na alínea a) do artigo 85º é de 1.5 %); 

• Consagra ainda, para lá do artifício da cláusula limite dos 5% (inaugurada com a Lei de 
2007) que faz com que a transferência não seja fixada em 1.952 milhões de euros, uma 
subavaliação do valor remanescente, ou seja mais 85 milhões que em 2014 (1.785 milhões 
em vez dos 1726 milhões). 
Adicionalmente faz o truque de cumprir a variação máxima dos 5 %, não referenciada 
como a lei determina ao FEF e FSM, mas incluindo o IRS, conduzindo a que nos “acertos 
para impedir o aumento devido de transferências o FEF seja “martelado” de tal maneira 
que há municípios a perder 10% e mais desse montante (os municípios das áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto veem o FEF reduzir-se respetivamente em 15 e 19 
milhões de euros!); 
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• Integra no FSM a verba autónoma para transportes escolares (23 milhões de euros), já por 
si comprovadamente insuficiente; 

• Insiste, pelo segundo ano consecutivo, no incumprimento do que a Lei estipula sobre 
transferências para AM e CIM, num quadro em que a própria regra de exceção (inaceitável) 
desaparece, incumprimento que se traduz em mais de 5 milhões de euros no seu conjunto; 

• Estabelece a consignação do crescimento do FEF resultante da LFL à realização da 
participação do FAM e consolidação orçamental (divida de médio e longo prazo e 
pagamentos em atraso); 

• Impõe restrições no domínio de recursos humanos, seja por via do controlo de admissões e 
procedimentos concursais, seja na valorização dos trabalhadores; 

• Determina a obrigatoriedade de prestação de contas das verbas efetivas realizadas no 
âmbito do FSM no domínio da Educação, com devolução das verbas não gastas; 

• Consagra e alarga a prática de retenções arbitrárias, de que são exemplo: 

◦ Tetos de pagamento automáticos (e arbitrários) ao SNS; 

◦ Retenção em favor da DGAL, de 0.1% do FEF; 

◦ Por “violação” da redução em 10% do volume de pagamento a 90 dias não relevando 
para o efeito as dívidas pagas ao abrigo do PAEL; 

◦ Por “violação” da não redução de trabalhadores; 

◦ Pela “violação” das disposições sobre pessoal dirigente; 

◦ Pelo incumprimento da renovação de contratos a termo; Por não cumprimento da 
consignação do aumento IRS+IVA. 
 

A Câmara Municipal de Castro Verde, na sua reunião ordinária de 5 de Novembro de 2014, 
deliberou, por……………….: 

1. Proclamar o firme propósito de defender a autonomia do Poder Local, consagrada na 
Constituição da República e reclamar das Associações Nacionais dos Municípios e das 
Freguesias posições firmes e combativas contra as propostas do Orçamento de Estado 
para 2015, que contribuam para o seu enfraquecimento; 

2. Exigir o cumprimento da Lei das Finanças Locais, apelando à Assembleia da República 
para que a faça cumprir, corrigindo a distribuição das verbas a inscrever para os municípios 
e freguesias; 

3. Protestar contra a destruição do emprego público e contra uma ainda maior degradação 
das condições de trabalho dos trabalhadores das autarquias, impostas por este orçamento 
solidarizando-se com a sua luta; 

4. Reclamar a retoma do investimento público e a assunção pelo estado das suas 
responsabilidades na saúde, educação e proteção social, a um nível que responda às 
necessidades da economia local e às carências da população. 

5. Remeter esta moção aos órgãos de soberania e à ANMP e divulgá-la junto da população. 
 
Apreciado o assunto, submeteu o Sr. Presidente à votação a proposta de moção, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade. 
 
Entregou o Sr. Presidente as propostas dos regulamentos municipais de abastecimento de água, 
de drenagem de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, em toda a área do concelho, 
tendo em vista a sua apreciação na próxima reunião do executivo para efeitos de submissão a 
apreciação e discussão pública. 
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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 realizada nos dias 16, 22 e 29 de Outubro, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. 
Presidente colocou-as à consideração dos restantes membros e, não havendo qualquer propostas 
de alteração, submeteu-as a votação, individualmente, tendo as mesmas sido aprovadas por 
unanimidade. 
 

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

• “E-mail” da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dando conhecimento do 
parecer aprovado pelo seu Conselho Diretivo relativo à proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2015. 

• “E-mail” da ACOS - Associação de Agricultores do Sul, dando conhecimento que a EDIA 
garante 20 mil novos hectares para regadio na próxima campanha agrícola. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar Os Verdes dando conhecimento das perguntas dirigidas ao 
Ministério da Educação e Ciência e ao Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social sobre os contratos de Emprego - Inserção nas Escolas Públicas. 
 

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs. 1 a 11, não se 
considerando contudo como integralmente transcritos na presente ata. 

 
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 30 de Outubro de 2014, o qual apresenta os 
seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 
 

Saldo do ano de 2013 2.288.343,40 € 
Receitas cobradas 8.056.378,21 € 
Soma 10.344.721,61 € 
Despesas realizadas 8.710.348,06 € 
Saldo em 31.10.2014 1.634.373,55 € 
 

• Operações de Tesouraria: 
 

Saldo do ano de 2013 385.441,48 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 740.223,08 € 
Soma 1.125.664,56 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 888.643,85 € 
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Saldo em 31.10.2014 237.020,71 € 
 

• Disponibilidades: 
 

Caixa  586,12 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 €  
Instituições Bancárias 1.868.308,14 € 
Total das disponibilidades em 31.10.2014 1.871,394,26 € 
Documentos 25.004,74 € 
Total de movimentos de tesouraria em 31.10.2014 1.896.399,00 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Outubro de 
2014: 588.124,00 € 

 
2. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de 
Outubro, o qual se anexa à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
3. - Emissão de pareceres prévios para a celebração de contratos de aquisição de serviços: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.782) da Secção de Aprovisionamento e 
Armazém: 

“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 aplicá-la aos Serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, onde estão incluídas as autarquias locais. 

Solicito a V.Exª., e ao abrigo do disposto no artº 73º/4, da LOE, parecer prévio favorável, da 
aquisição de serviços, cujo objeto consta do mapa anexo à presente proposta.” 

Refere-se o presente pedido de parecer prévio à celebração dos seguintes contratos: 

• de aquisição de serviços de atividade física junto da população - Projeto Agita a Tua Vida, 
com André Nobre Henriques, por ajuste direto simplificado - modalidade de avença, pelo 
preço base de 1.100,00 €/mês, mantendo-se em vigor o contrato pelo prazo de 2 meses. 

• de serviço de leitura dos contadores de fornecimento de água ao domicílio dos diversos  
consumidores em toda a área do concelho de Castro Verde e ainda tratamento dos dados 
para a emissão das respetivas faturas, com José Maria Nobre Gil, por ajuste direto 
simplificado - modalidade de avença, pelo preço base de 700,00 €/mês, mantendo-se em 
vigor o contrato pelo prazo de 3 meses. 
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• de aquisição de serviços no âmbito de ação social, com Ana Cristina Revés de Brito 
Martins, por ajuste direto simplificado - modalidade de avença, pelo preço base de 1.100,00 
€/mês, mantendo-se em vigor o contrato pelo prazo de 3 meses. 

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 a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, emitir parecer prévio favorável para a celebração dos referidos contratos de 
prestação de serviços. 
 
5. - Emissão de pareceres prévios para a renovação de contratos de aquisição de serviços: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.788) da Secção de Aprovisionamento e 
Armazém: 

“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 para renovação, das várias aquisições de serviços, cujo objeto consta do mapa 
anexo à presente proposta.” 

Refere-se o presente pedido de parecer prévio à renovação dos seguintes contratos: 

• de prestação de serviços de manutenção preventiva para equipamentos municipais de 
Castro Verde, com a empresa Clitécnica Unipessoal Ld.ª., por ajuste direto, pela quantia 
anual de 2.940,00 €. 

• de prestação de serviços de assistência técnica, fornecimento de consumíveis (exceto 
papel) e peças a fotocopiadoras, com a empresa JV - Comércio de Equipamentos e 
Serviços Ld.ª. por ajuste direto, pelo valor de 1.041,05 € 

• de aquisição de serviços de plataforma eletrónica para a contratação pública, com a 
empresa Construlink - Tecnologias de Informação SA, por ajuste direto, pelo valor anual de 
3.200,00 €. 

• de aquisição de serviços no âmbito económico e financeiro, com a empresa Pocalentejo, 
por ajuste direto, pela quantia mensal de 1.000,00 €.- 

 
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 a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, emitir parecer prévio favorável para a renovação dos referidos contratos de aquisição 
de serviços. 
 
 



6/8 
Reunião da CMCV de 5.11.2014 

6. - Comunicação de aquisição de serviços, nos termos do art.º 4º/3, da Portaria nº.53/14, de 
      3 de Março, segundo o parecer genérico favorável tomado em reunião do Órgão Executivo, 
      de 12 de Março de 2014: 
Tomou a Câmara conhecimento das informações nºs. 781 e 787 prestada pela Secção de 
Aprovisionamento e Armazém e pelo Gabinete de Planeamento e Gestão de Contratos, cujo 
conteúdo a seguir se transcreve: 
 
“Considerando o disposto no artº 73º/11, da Lei nº 83-C/2013, de 31 de Dezembro (Orçamento do 
Estado para 2014), que aponta para a obrigatoriedade da existência de parecer prévio vinculativo 
do Órgão Executivo, nas celebrações ou renovações de contratos de aquisições de serviços 
independentemente do seu valor. 

Considerando a deliberação proferida pela Câmara Municipal de Castro Verde, em 12/03/2014, 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 artº 4º/3 da Portaria nº 53/2014, de 03 de Março, que obriga 
a comunicação dessas aquisições ao órgão competente juntando os elementos constantes no artº 
3º/2 da mencionada Portaria. 

Considerando que a mencionada Portaria será aplicável à Administração Local Autónoma, pf do 
seu artº 2, que manda aplicá-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, comunico a V:Exª., 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 artº 3º/2 da Portaria. 

Constituem anexos à presente ata as relações a que se referem as citadas informações. 
 
7. - Concurso público para alienação de viatura usada: 
Na sequência de deliberação tomada no dia 24 de Setembro do ano corrente, foi presente o 
relatório final, elaborado pelo júri do concurso público em referência, em que analisa a única 
proposta apresentada por José António Moura Colaço, e que propõe a alienação da viatura em 
causa pelo valor de 2.100,00 €, nos termos propostos pelo mesmo concorrente. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente homologar o referido 
relatório final, alienando a viatura usada, marca Volvo N 10.58 - matricula NJ-96-50, ao concorrente 
José António Moura Colaço, pelo valor de 2.100,00 € conforme proposto pelo mesmo. 
 
8. - Concurso público para alienação de prédio urbano, sito no Monte dos Viseus: 
Na sequência de deliberação tomada no dia 24 de Setembro do ano corrente, foi presente o 
relatório final, elaborado pelo júri do concurso público em referência, em que analisa a única 
proposta apresentada por Emília Bartolomeu Branco Rosa, e que propõe a alienação do prédio 
urbano em causa pelo valor de 20.000,00 €, nos termos propostos pela mesma concorrente. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente homologar o referido 
relatório final, alienando o prédio urbano sito no Monte dos Viseus, freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castro Verde, sob o artigo nº.46/210886, 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº.602, à concorrente Emília Bartolomeu Branco 
Rosa, pelo valor de 20.000,00 € conforme proposto pela mesma. 
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9. - Ratificação da emissão de licença especial de ruído: 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a licença especial de ruído que concedeu a 
Marco Daniel Graça Constantino, para realização de música ao vivo, no estabelecimento 
denominado “7ª. Arte”, sito na Rua Fialho de Almeida, em Castro Verde, das 22 às 2 horas no 
período entre 1 e 29 de Novembro, 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 da licença especial de 
ruído acima referida. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
Obras e loteamentos municipais: 

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

 
Decorrido o período de apreciação pública do pedido de alteração ao loteamento municipal a que 
se refere a deliberação tomada na sua reunião, realizada no dia 10 de Setembro do ano corrente, e 
não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações ou sugestões, reapreciou a Câmara o mesmo 
pedido, tendo, em face da informação prestada pela Secção de Licenciamento, Urbanização e 
Edificação, deliberado, por unanimidade e nominalmente aprovar o pedido de alteração ao 
loteamento municipal em referência, requerido pelas empresas Movicontrol SA e Transmissão 
Sado - Reparações Ld.ª. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Concessão/renovação de cartões sociais: 
Na sequência da informação nº. 786 da Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto e 
respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente o seguinte: 
 

• Conceder cartões sociais a: Teresa Martins Pereira e Maria Isabel Parreira Rosa, 
residentes em Casével; António Rosa Messias Joaquim, residente no Monte do 
Beringelinho; e a Alice Maria dos Santos Silva, residente em Castro Verde, todos no 
escalão A. 

• Renovar os cartões sociais de: Maria Ana Cecília Mestre Rosa, residente no Monte das 
Piçarras; Cecília Oliveira Gomes e Carla Maria Albino Matos, residentes em Castro Verde, 
e de Patrícia Alexandra Gonçalves Carneirinho, residente no Monte dos Aivados, todos no 
escalão A. 

 
2. - Programação cultural para os meses de Novembro e Dezembro- preços de bilheteira: 
 
Apreciou a Câmara e aprovou, por unanimidade e nominalmente, a seguinte proposta apresentada 
pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da programação cultural para os meses de Novembro e Dezembro 2014, propõe-se: 
 

• Pequenos concertos de Inverno - a partir de 28 de Novembro 
 Manter para a III Temporada dos Pequenos Concertos de Inverno, a realizar no Cine-

Teatro Municipal de Castro Verde, o preço de bilheteira 3 €. 
• Espetáculo de António Raminhos - 6 de Dezembro - preço de bilheteira 3 €. 
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• Documentário “Alentejo, Alentejo” - 14 de Novembro: 
A exibir no âmbito da atividade do Cine-teatro Municipal, propõe-se que a autarquia 
delibere oferecer as entradas aos elementos dosa Grupos Corais do concelho, mediante 
marcação prévia. 

 
GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

 
• Iniciativa de dinamização do comércio local “Ofereça Castro Verde. Compre no 

comércio local: 
Foi presente a proposta de regulamento, formulada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, 
tendo em vista promover a iniciativa em título, a qual pretende incentivar as compras no comércio 
tradicional fomentando, dessa forma, a dinamização da economia local. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente promover a iniciativa 
em causa nos termos propostos pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, cuja minuta do 
respetivo regulamento se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrita. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Não se verificou a presença de público. 

 
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 22, 20 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. 
 


