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Reunião da CMCV de 19.11.2014 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 28/2014 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António José Rosa de Brito, Paulo Jorge Maria 
do Nascimento, e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou a esta reunião o Sr. Vereador António João Fernandes Colaço, por motivos pessoais, cuja 
falta foi devidamente justificada a pedido do mesmo. 
 

• 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 
 

Manifestou o Sr. Vereador Carlos Pereira a sua preocupação quanto a forma como decorreu a 
remoção e a substituição das telhas de fibrocimento dos balneários do Estádio Municipal por ter 
verificado que, em termos de segurança dos trabalhadores, não foi cumprido o que é obrigatório 
para efetuar esse tipo de trabalho e que o mesmo devia ter sido acompanhado pelos serviços 
municipais  
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que a retirada e o transporte das telhas para outro local foi 
efetuado em condições dentro das racionais normas de segurança e que o foi acompanhado pelos 
técnicos da autarquia, no entanto tomou a devida nota para situações futuras. 
 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação da ata da reunião ordinária anterior: 
 
Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião 
realizada no dia 5 de Novembro 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 maioria, com a abstenção 
do Sr. Vogal Carlos Alberto Camacho Pereira, por não ter estado presente na mesma reunião. 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

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

• Carta do Sr. Vereador António João Fernandes Colaço, solicitando que lhe seja relevada a 
falta, por motivos pessoais, à presente reunião. 

 
• “E-mail” da CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, dando conhecimento 

da nota de imprensa sobre “Acessibilidades da Região - CIMBAL manifesta-se em defesa 
da conclusão dos trabalhos”. 
 

• “E-mails” do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 
Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, dando conhecimento da informação 
elaborada pela Secção de Municípios com Corpos de Bombeiros da Administração Local, e 
da Resolução aprovada pelo Comité Executivo da FSESP, em 4 de Novembro corrente. 

 
• “E-mails” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português enviando a nota de 

imprensa sobre a apreciação do PCP relativamente às implicações do OE 2015 para o 
distrito de Beja; e dando conhecimento das propostas de alteração que apresentou ao 
Orçamento de Estado para 2015. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata, não se considerando contudo 
como integralmente transcritos na presente ata por não ter sido tomada qualquer deliberação sobre 
os respetivos assuntos. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - 9ª. Alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2014: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a aprovação da Câmara a proposta da 9ª. 
alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso (AMR e PPI) especificando 
o conteúdo da mesma alteração. 
 
Passada a votação, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira, aprová-la. 
 
O documento ora aprovado fica anexo à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrito. 
 
2. - Proposta dos Regulamentos Municipais de Abastecimento de Água; de Drenagem de 
     Águas Residuais; e de Gestão de Resíduos Urbanos: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente, idêntica para cada uma 
das três propostas dos Regulamentos Municipais acima referidos: 
 
“O Decreto-Lei nº. 194/2009, de 20 de agosto, (posteriormente alterado pelo Decreto-Lei 
nº.92/2010, de 26 de julho, e pela Lei nº.12/2014, de 6 de março), que aprova o regime jurídico dos 
serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 
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gestão de resíduos urbanos, obriga que as regas de prestação de serviços aos utilizadores 
constem de um regulamento de serviço, cuja aprovação compete ao respetivo município. 
 
O regulamento de serviço, por ser um instrumento jurídico com eficácia externa, constitui a sede 
própria para regulamentar os direitos e as obrigações do município e dos utilizadores no seu 
relacionamento, sendo mesmo o principal instrumento que regula, em concreto, tal relacionamento. 
 
O regulamento que se apresenta em anexo apresenta um conjunto de disposições para dar 
resposta ao enquadramento legal em vigor e à necessidade de um eficiente e eficaz funcionamento 
dos serviços. Apresenta também regras relativamente à determinação da política tarifária do 
município. 
 
Propõe-se por isso que a Câmara Municipal de Castro Verde aprove a presente proposta de 
regulamento, sendo a mesma submetida a discussão pública e a parecer da ERSAR - Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Residuais, antes da aprovação definitiva pelos órgãos 
municipais.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente, ficando-se anexo à presente ata, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos as propostas de regulamento acima referidos. 
 
3. - Emissão de parecer prévio para celebração de contrato de aquisição de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.817) 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 aquisições 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.Exª., e ao abrigo do disposto no art.º 73º/4, da LOE, parecer 
prévio favorável, da aquisição de serviços, cujo objeto consta do mapa anexo à presente 
informação.” 

Refere-se o presente pedido de parecer prévio à celebração do contrato de aquisição de serviços 
para a elaboração do programa de ativação e promoção do CIEBAL - Centro de Iniciativas 
Empresariais do Baixo Alentejo, por ajuste direto, pelo preço base de 45.000 €, mantendo-se em 
vigor o respetivo 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 as abstenções dos Srs. Vereadores 
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António José de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira, emitir parecer prévio favorável para a 
celebração do contrato de aquisição de serviços em causa. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
Obras e Loteamentos Municipais: 
 

• Remodelação das E.T.A.R. ’.s de Santa Bárbara de Padrões e das Piçarras: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta elaborada pela Divisão de Gestão Urbanística 
e Ambiental relativa à remodelação das E.T.A.R ’s de Santa Bárbara de Padrões e das Piçarras: 
 
“Uma das maiores preocupações do Município de Castro Verde ao longo dos últimos anos incidiu 
sobre a salvaguarda e valorização do território. 
 
Dentro destas preocupações assume especial relevância o tratamento das águas residuais. 
 
As águas residuais são águas que depois de serem utilizadas pelos cidadãos, passam a possuir 
caraterísticas indesejáveis. O tratamento destas águas é indispensável para minimizar o impacto 
das fontes poluidoras nas linhas de águas e ambiente envolvente. 
 
O bom e eficiente funcionamento das E.T.A.R ’s (estações de tratamento de águas residuais) em 
serviço no concelho de Castro Verde é um ponto fundamental para garantir a política de 
salvaguarda ambiental que tem vindo a ser seguida pelo Município. 
 
Algumas destas E.T.A.R ’s encontram-se em funcionamento há cerca de 25/30 anos, estando 
algumas delas com um desempenho muito deficiente, produzindo um efluente final que não cumpre 
os VLE exigidos por lei. 
 
Em face desta situação é urgente proceder à remodelação destas E.T.A.R ’s, com a demolição e 
substituição dos órgãos de tratamento cujo atual funcionamento não é o mais adequado às 
exigências de um tratamento adequado. 
 
Tendo em atenção as atuais restrições financeiras foi decidido remodelar, numa 1ª fase, duas 
E.T.A.R ’s que ao longo dos últimos anos têm apresentado um desempenho muito deficiente, não 
cumprindo os VLE exigidos para alguns dos parâmetros base. 
 
Depois de uma análise detalhada das E.T.A.R ’s em funcionamento a opção incidiu nesta 1ª fase 
sobre as estações de tratamento de Stª. Bárbara de Padrões e das Piçarras. 
 
Propõe-se, assim, a aprovação do presente projeto e subsequente lançamento do procedimento 
para formação do contrato da empreitada de obras públicas. 
 
Propõe-se um prazo de execução de 90 dias e um valor base de 65.000 € para o presente 
procedimento.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a o projeto de 
execução da remodelação das E.T.A.R ’s de Santa Bárbara de Padrões e das Piçarras, e 
subsequente lançamento do procedimento para formação do contrato de empreitada de obras 
públicas. 
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Obras Particulares - Outros:  
 
1. - Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Foram presentes os projetos das especialidades apresentados por Maria Helena Marçalo Coelho 
Marques, para efeitos de deliberação final sobre o processo de obras nº.13/2014, referente à 
construção de uma moradia de r/c e 1º andar na Travessa do Sol Posto, em Castro Verde. 
 
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. 
 
2. - Comunicações prévias nos termos do art.º 4º, nº.4 do Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de  
      Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº.26/2010, de 30 de Março: 
 
Tomou a Câmara conhecimento das comunicações prévias feitas ao abrigo da legislação acima 
referida sobre os seguintes licenciamentos de obras: 
 

• de Vasco Miguel Gonçalves Eugénio, para construção de garagem e arrumo no seu prédio 
sito na Rua Fria nº.4, no Monte dos Viseus, a que refere o processo de obras nº. 25/2014. 
 

• de Bruno Filipe Belchior Santiago, para construção de habitação na Rua Álvaro Cunhal, 
lote 30, em Entradas, a que se refere o processo de obras nº. 26/2014. 

 
• de Adelaide Joaquina Ludovina Silva e outro, para alteração da fachada, com o aumento 

de área útil da habitação, eliminando a garagem, do prédio sido na Rua Sofia Mello 
Breyner nº.21, em Castro Verde, a que se refere o processo de obras nº. 28/2014. 

 
• de Ângela Manuela Pereira Coelho, para construção de uma habitação na Rua Timor 

Lorosae, lote 32, em Castro Verde, a que se refere o processo de obras nº. 29/2014. 
 

• de Sónia Maria Matos Silvestre, para construção de uma garagem na Rua da Papoila, lote 
32, em Santa Bárbara de Padrões, a que se refere o processo de obras nº. 31/2014. 

 
3. - Concessão de alvará de autorização de utilização - Casa de Campo para fins turísticos: 
 
Apreciou a Câmara o pedido de concessão de alvará de autorização de utilização apresentado por 
Álvaro Costa & Rosa, após ter concluído as obras a que se refere o processo nº.15/2008, referente 
a uma casa de campo para fins turísticos, sita na Rua Grande nº.8, no Monte dos Viseus, na 
freguesia de Santa Bárbara de Padrões. 
 
A Câmara, em face da informação da Secção de Licenciamento, Urbanização e Edificação, que 
confirma que o imóvel em causa está em condições de ser autorizado para a utilização pretendida, 
com dispensa de vistoria, deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder a autorização de 
utilização e consequente emissão do respetivo alvará para fins turísticos. 
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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 15,45 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. 
 
 


