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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 29/2014 
 
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 21,15 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Apresentou o Sr. Presidente uma proposta de moção congratulando-se com a decisão tomada pela 
UNESCO ao classificar o Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade: 

 
Moção de Louvor 

 
Na Assembleia da 9ª Sessão do Comité Intergovernamental de Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial da UNESCO realizada no passado dia 27 de novembro de 2014, foi votado, por 
unanimidade, a inclusão do Cante Alentejano na Lista do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade.  
 
A decisão, que destacou a candidatura exemplar apresentada por Portugal, vem transformar-se 
numa das mais importantes iniciativas jamais realizadas para a salvaguarda, promoção e 
valorização da cultura alentejana e da sua mais importante forma de expressão musical. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Castro Verde, em reunião ordinária realizada no dia 3 de Dezembro, 
vem congratular-se pela decisão da UNESCO e transmitir um particular agradecimento a: 
 

a) toda a equipa que integrou o processo de construção da candidatura e a promoveu; 
b) todas as associações de cante envolvidas na dinamização do cante alentejano; 
c) todos os aqueles que, de uma forma ou outra, seja formal ou informalmente, têm 

investido o seu tempo no processo de transmissão geracional do cante alentejano, 
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fazendo dele um elemento essencial para a valorização da nossa cultura e para a 
construção da realidade cultural que nos identifica enquanto comunidade ímpar. 

 
Apresentou igualmente o Sr. Vereador António José de Brito uma proposta de louvor no mesmo 
sentido, do teor seguinte:  
 

“MOÇÃO DE LOUVOR 
 

Ao Cante Alentejano e aos Grupos Corais 
do Concelho de Castro Verde 

 
O Cante Alentejano foi classificado como património cultural e imaterial da Humanidade pela 
UNESCO, na reunião da sua Assembleia Geral realizada em Paris (França) no passado dia 26 de 
Novembro de 2014. 
  
A decisão não podia ser mais importante e positiva para uma tradição ancestral e muito rica na 
expressão da identidade da nossa terra. Trata-se, de facto, de um reconhecimento que engrandece 
e orgulha largamente os alentejanos, mas também todos os portugueses. 
Há, deste modo, um povo inteiro que está de parabéns! Esta é, sem margem para dúvidas, uma 
vitória do Alentejo e de todos os alentejanos sem excepções. 
 
Por outro lado, esta classificação representa, sobretudo, um marco histórico na vida dos grupos 
corais e dos cantadores, que são por excelência os fiéis detentores e transmissores deste nosso 
património. 
 
No caso do concelho de Castro Verde, honra-nos e orgulha-nos que expressão do cante seja tão 
bem interpretada e divulgada pelas vozes de “Os Carapinhas (Castro Verde), “As Ceifeiras” 
(Entradas), “As Atabuas” (S. Marcos da Atabueira), “As Papoilas” (A-do-Corvo), “Os 
Ganhões” (Castro Verde), “As Camponesas” (Castro Verde), “Os Cardadores” (Sete) e “As 
Vozes de Casével”.  
 
É na essência destes grupos corais e das pessoas que os compõem que está a verdadeira alma e 
saber da nossa tradição. Por isso, neste momento de justa celebração, mas também de novos 
desafios e responsabilidades para o futuro do cante, os eleitos do PS na Câmara Municipal de 
Castro Verde propõem que seja aprovada uma MOÇÃO DE LOUVOR ao cante alentejano e a 
todos os grupos corais do nosso concelho. 
 
Apreciado o assunto e a homogeneidade das propostas, verificou-se o consenso e votação 
unânime de agregar o conteúdo das duas propostas incorporando o 5º.parágrafo da proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador António José de Brito à proposta apresentada pelo Sr. Presidente, 
ficando assim como proposta final e conjunta a seguinte moção: 
 

“Moção de Louvor 
Classificação do Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade 
 
Na Assembleia da 9ª Sessão do Comité Intergovernamental de Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial da UNESCO realizada no passado dia 27 de novembro de 2014, foi votado, por 
unanimidade, a inclusão do Cante Alentejano na Lista do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade.  
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A decisão, que destacou a candidatura exemplar apresentada por Portugal, vem transformar-se 
numa das mais importantes iniciativas jamais realizadas para a salvaguarda, promoção e 
valorização da cultura alentejana e da sua mais importante forma de expressão musical. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Castro Verde, em reunião ordinária realizada no dia 3 de Dezembro, 
deliberou, por unanimidade, congratular-se pela decisão da UNESCO e transmitir um particular 
agradecimento a: 
 

a) toda a equipa que integrou o processo de construção da candidatura e a promoveu; 
 

b) todas as associações de cante envolvidas na dinamização do cante alentejano; 
 

c) todos os aqueles que, de uma forma ou outra, seja formal ou informalmente, têm 
investido o seu tempo no processo de transmissão geracional do cante alentejano, 
fazendo dele um elemento essencial para a valorização da nossa cultura e para a 
construção da realidade cultural que nos identifica enquanto comunidade ímpar. 

 
d) todos os cantadores que integram ou integraram os grupos corais do Concelho - “Os 
Carapinhas” (Castro Verde), “As Ceifeiras” (Entradas), “As Atabuas” (S. Marcos da 
Ataboeira), “As Papoilas” (A-do-Corvo), “Os Ganhões” (Castro Verde), “As Camponesas” 
(Castro Verde), “Os Cardadores” (Sete) e “As Vozes de Casével” - pelo seu empenho na 
dignificação, valorização e promoção do cante alentejano.” 

 
Referiu-se depois o Sr. Vereador António José de Brito ao “PORA - Alentejo 2020”, propondo que a 
Autarquia, através do seu Gabinete Apoio ao Desenvolvimento, devia dar uma forte dinamização e 
divulgação deste programa através da prestação de informação junto do movimento associativo, 
das empresas e das instituições de solidariedade social. 
 
O Sr. Presidente da Câmara agradeceu a sugestão formulada, tendo esclarecido que já era prática 
corrente da Câmara Municipal no início de anteriores períodos de programação de apoios 
comunitários, referindo ainda que para além dos setores referenciados deveria ser posta a tónica 
nas Juntas de Freguesia. No entanto e no âmbito do atual Portugal 2020, as incertezas e dúvidas 
que subsistem, impediram-nos de avançar com mais celeridade. 
 
Informou ainda que a autarquia tem participado em todas as reuniões promovidas pela CCDRA e 
pela CIMBAL onde estas matérias têm sido abordadas bem como nos workshops e sessões de 
trabalho promovidas pelas ADL com incidência no nosso território (ESDIME e ALENTEJO XXI). 
 
No âmbito da sua intervenção, o Sr. Vereador António José de Brito prestou a seguinte declaração 
politica. 
 
“Embora muito atrasada, a entrada em vigor do novo Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 vem 
proporcionar oportunidades que, em larga medida, não são aproveitadas pelas instituições nem 
pelas micro e pequenas empresas devido à reconhecida falta de informação e sensibilização para 
esse fim. 

Tratando-se de uma oportunidade que não devemos nem podemos desperdiçar, entendemos que 
as câmaras municipais devem assumir um papel mais proactivo do que têm apresentado até agora 
e, nesse contexto, agirem no sentido de facultarem apoio directo às comunidades locais para que 
possam tirar partido desta importante ferramenta de apoio ao desenvolvimento local. 
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No caso concreto do concelho de Castro Verde, por exemplo nas IPSS ou no movimento 
associativo, há muitas vezes embaraços que impedem o aproveitamento destas oportunidades. 
Desde logo porque, não sendo profissionais nem dispondo de quadros técnicos com competência 
adequada para este fim, os seus elencos directivos confrontam-se com notórias dificuldades para 
estudarem e interpretarem com o necessário detalhe as diferentes oportunidades existentes e 
respectivas regulamentações. 

Posto isto, face ao actual momento-chave do PORA - Alentejo 2020 e por nos parecer 
fundamental para o nosso concelho, propomos que a Câmara Municipal de Castro Verde, 
através do seu Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento (GAD), assuma desde já a tarefa de 
investigar e interpretar os diferentes conteúdos do novo QCA. Este trabalho permitirá, numa 
primeira fase, estudar e identificar as oportunidades existentes no programa. E, numa segunda 
etapa, reunir sectorialmente com as IPSS, o movimento associativo e as micro e pequenas 
empresas, de modo a prestar informações, esclarecer e sensibilizar essas entidades para as 
possibilidades de candidaturas que poderão considerar no PORA - Alentejo 2020.” 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação da ata da reunião anterior: 
 

Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião 
anterior, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. Presidente colocou-a à consideração dos 
restantes membros e, não havendo qualquer propostas de alteração, submeteu-a a votação, tendo 
a mesma sido aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António João Colaço, por 
não ter estado presente na mesma reunião. 
 

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

• Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento da 
Resolução que o seu Conselho Geral aprovou relativa à Proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2015. 

• “E-mails” do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 
Empresas Públicas, Concessionárias e Afins “Pela Autonomia do Poder Local - Pela 
publicação dos ACEP”; e acerca da “Privatização da EGF - Aviso da Autoridade da 
Concorrência para pronúncia dos interessados sobre a operação de concentração, com a 
aquisição da EGF pela SUMA”. 

• Convite da Sociedade Columbófila Asas Verdes, para estar presente na cerimónia de 
entrega dos prémios da campanha do corrente ano, que se realiza no próximo dia 6 de 
Dezembro. 

• Nota de imprensa da CIMBAL e voto de congratulação do reconhecimento do Cante 
Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

• “E-mails” do Centro de Estudos Documentais do Alentejo, do Partido Ecologista “Os 
Verdes”; da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto; 
do Secretariado da Organização Regional de Beja do Partido Comunista Português; e da 
Direção da Cáritas Diocesana de Beja, congratulando-se com o reconhecimento do Cante 
Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade. 
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• “E-mail” da ACOS - Associação de Agricultores do Sul, informando que o tema central da 
OVIBEJA 2015 irá homenagear o Cante Alentejano. 

 
Deu o Sr. Presidente particular conhecimento da nota de imprensa da CIMBAL acerca das 
“Acessibilidades da Região: IP2. IP8 e rede de estradas, sem reposta por parte do Governo”, na 
sequência da reunião havida com os Presidentes das Câmaras Municipais, que a integram, com o 
Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e em que o mesmo, 
“para espanto de todos, revelou que não existe ainda uma data prevista para o reinício dos 
trabalhos em causa.” 
 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata, 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 28 de Novembro de 2014, o qual apresenta 
os seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 
 

Saldo do ano de 2013 2.288.343,40 € 
Receitas cobradas 8.660.282,98 € 
Soma 10.948.626,36 € 
Despesas realizadas 9.572.186,79 € 
Saldo em 28.11.2014 1.376.439,59 € 
 

• Operações de Tesouraria: 
 

Saldo do ano de 2013 385.441,48 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 803.814,82 € 
Soma 1.189.256,30 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 952.166,09 € 
Saldo em 28.11.2014  
 

• Disponibilidades: 
Caixa  989,54 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 1.610.040,26 € 
Total das disponibilidades em 28.11.2014 1.613.529,80 € 
Documentos 26.011,45 € 
Total de movimentos de tesouraria em 28.11.2014 237.090,21 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 28 de Novembro de 
2014: 725.281,24 €€ 

 



6/12 
Reunião da CMCV de 3.12.2014 

2. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de 
Novembro, o qual se anexa à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
3. - Proposta de alteração à Tabela de Taxas e Preços Municipais: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando que o Programa do XVIII do Governo estabeleceu como prioridade a reforma de 
modernização do Estado, com o objetivo de simplificar a vida aos cidadãos e às empresas; 
 
Considerando que tal iniciativa se designou por licenciamento Zero, e foi transporto para o Decreto-
Lei nº.48/2011, de 1 de Abril; 
 
Considerando que com isso, muitas das taxas existentes mudaram a sua designação e outras 
deixaram mesmo de ser cobradas, como é o caso daquelas cujos licenciamentos se encontram em 
espaços contíguas às fachadas dos estabelecimentos comerciais; 
 
Considerando que desde 2010, as existentes, não sofreram qualquer alteração em termos de 
custo; 
 
Considerando o estudo económico ou financeiro efetuado pela empresa contratada para tal, p.f. da 
Lei nº.53-F/2006, de 29 de dezembro (Regime geral das Taxas das Autarquias Locais), e com isso 
toda a fundamentação encontrada aos valores agora propostos. 
 
Assim, face ao exposto, permitam que proponha a aprovação da presente tabela, ao Órgão 
deliberativo, para que possa ser aprovada, no uso da competência que lhe confere o art.º 25º./1-b), 
do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e cujos efeitos se produzam a partir de 1 de 
Janeiro de 2015.” 
 
O Sr. Presidente da Câmara explicou que o fator da atualização da tabela se baseou na inflação 
registada entre 2010/2015 (índices de preços ao consumidor publicados pelo INE) e referiu que a 
sua aplicação afeta uma parte ínfima da população e apenas em casos esporádicos. 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta submetida a votação, tendo sido aprovada, por maioria, com 
um voto contra do Sr. Vereador António José de Brito, informando que ia remeter a justificação do 
seu voto, o que veio a verificar-se no dia seguinte à da presente reunião, através da seguinte 
declaração que se transcreve na íntegra: 
 
“Declaração de Voto 

Estamos contra este aumento do valor das taxas cobradas pela Câmara Municipal de Castro Verde 
à população do concelho proposto pela maioria da CDU!  

Num momento em que continuamos a atravessar uma dura crise financeira no país e, em 
particular, no Baixo Alentejo, é para nós totalmente errado que a autarquia decidida “castigar” ainda 
mais as famílias e as empresas com esta decisão. 

Admitimos que não está em causa, nalguns serviços, a relevância dos valores aumentados. Mas 
não podemos aceitar que a Câmara Municipal, ao invés de dar um sinal político de solidariedade 
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com as dificuldades por que passam as pessoas e as empresas, siga o caminho mais simples e 
decida aumentar as taxas que cobra! Sobretudo quando a Câmara, nas palavras do Sr. Presidente, 
tem uma confortável situação financeira. 

Por outro lado, não podemos deixar de destacar a profunda contradição política desta proposta: no 
país, a CDU critica duramente (e nalguns casos com razão!) as políticas do Governo que afectam 
muito a vida das famílias e das empresas; em Castro Verde, acaba por fazer exactamente o 
mesmo que o PSD/CDS fazem no país. Ou seja, decide aumentar os valores da esmagadora 
maioria das taxas cobradas no concelho. 

Por estas razões, que não são poucas, VOTAMOS CONTRA esta proposta.” 

3. - Calendário de Feiras e mercados no ano de 2015: 

 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta do seguinte calendário para a 
realização de Feiras e Mercados, em Castro Verde, durante o ano de 2015: 
 

1. Feiras Anuais: 
 

MÊS DIAS DENOMINAÇÃO LOCAL 
Janeiro 20 Feira do Pau Roxo Rossio do Santo (S. Sebastião) 
Maio 5 Feira de Maio Parque de Feiras e Exposições de 

Castro Verde Outubro 16, 17 e 18 Feira de Castro 
 

2. -Mercados Mensais: 
 

MÊS DIAS LOCAL 
Fevereiro 4 

Parque de Feiras e Exposições de 
Castro Verde 

Março 4 
Abril 1 
Junho 3 
Julho 1 
Agosto 5 e 19 
Setembro 2 
Novembro 4 
Dezembro    2 e 16 

 
• Os dias indicados para a realização de mercados coincidem com a primeira e 

terceira 4ª. feira de cada mês.  
 
4.- Alterações ao zoneamento e coeficientes de localização para cálculo do valor patrimonial 
     tributário (Código do IMI) - nomeação de técnico municipal: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho que proferiu sobre a nomeação do 
técnico municipal, Sr. Arquiteto Luís Miguel Alhinho Batista, para servir de interlocutor junto dos 
serviços locais da Autoridade Tributária e coadjuvá-los, no processo de revisão/atualização do 
zonamento municipal previsto no art.º 62º. do Código do IMI, na sequência da informação dada 
pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, através do seu oficio nº. 1390, de 25 do 
corrente mês. 
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Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, ratificar o despacho em causa proferido pelo Sr. Presidente. 
 
4. - Emissão de pareceres prévios para a celebração de contratos de aquisição de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.827) 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 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: 

• Aquisição de serviços de impressão de material informativo e promocional das atividades 
promovidas ou apoiadas pela Autarquia, por ajuste direto, correspondendo o lote 1 - 
Boletim Informativo - 0,76 €, até ao limite de 14.000,00€/ano; e o lote 2 - Agenda Cultural - 
0,49 €, até ao limite de 10.000,00 €/ano, mantendo-se o contrato em vigor pelo prazo de 
um ano e podendo ser eventualmente renovado por períodos sucessivos de um ano até ao 
máximo de 3 anos.  

• Elaboração do programa de ativação e promoção do CIEBAL, por ajuste direto, pelo preço 
base de 55.000,00 €, mantendo-se o contrato em vigor pelo prazo de 3 meses. 

•  Ki9Aquisição de serviços de atividade física junto da população, no âmbito do Projeto 
Boccia Sénior”, por ajuste direto, pela quanto de 1.100,00 €/mês, mantendo-se o 
contrato em vigor pelo prazo de 6 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. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
1.- Projetos de arquitetura: 
 
Foram presentes os seguintes projetos de arquitetura: 
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• de Filipe Jorge Pereira de Oliveira, para demolição e reconstrução de edifícios destinados a 
“Casa de Campo”, na Herdade do Zambujal, na União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével (procº.5/14). 

• da Casa Agrícola Franca Perdigão. Unipessoal Ld.ª., para construção de um telheiro e 
edifício de apoio à adega, no Monte das Fontes Bárbaras Velhas, na União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével (procº.12/14). 

 
A Câmara, em face dos pareceres proferidos sobre os mesmos projetos pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-los. 
 
2. - Deliberação final sobre processos de obras: 
 
Foram presentes os projetos de arquitetura e das especialidades, para efeitos de deliberação final 
sobre os seguintes processos de obras: 
 

• da SOMINCOR, para construção de hangar pré-fabricado modular, no Couto Mineiro de 
Neves Corvo (procº.19/13). 

• da mesma empresa, para construção de dois armazéns pré-fabricados, no Couto Mineiro 
de Neves Corvo (procº.27/14. 

 
A Câmara, em face dos pareceres proferidos pelo Gabinete de Gestão Urbanística sobre os 
mesmos projetos, deliberou por unanimidade e nominalmente, aprová-los para efeitos de 
deliberação final e consequente emissão das respetivas licenças de obras. 
 
3. - Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade: 
 
Foi presente um requerimento em que Susana Maria Adrião Viegas, residente em Castro Verde, 
solicita a emissão de certidão de parecer favorável para constituição de compropriedade nos 
termos do art.º 54º, nº.1, da Lei nº. 91/95, de 2 de Setembro, devidamente atualizada pelas Leis nºs 
64/203, de 23 de Agosto; 10/2008, de 20 de Fevereiro; e 79/2013, de 26 de Dezembro, para efeitos 
de doação dos prédios rústicos inscritos na respetiva matriz sob o artigo nºs. 245 e 246, 
denominados Calcines, sitos na União de Freguesias de Castro Verde e Casével, que pretende 
fazer, em comum e partes iguais, a favor de seus filhos Ana Marta Viegas Tremoceiro, Clara Maria 
Viegas Tremoceiro e Tiago José Viegas Tremoceiro, resultando em virtude da aludida doação a 
compropriedade dos prédios em causa 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, em face da informação da Secção Técnica Administrativa, 
deliberou, por unanimidade e nominalmente, emitir parecer favorável à constituição da 
compropriedade para os fins em causa, na medida em que não se verificam os pressupostos 
fundamentais previstos no nº.2 do artigo 54º da Lei nº.64/03, de 23 de Agosto. 
 
4.- Comunicações prévias nos termos do artº. 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 António Manuel Palma Carvalho, para construção de habitação unifamiliar na Rua 
Álvaro Cunhal nº. 20, em Entradas (proc.º 32/14). 
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• de Francisco José Martins Soares, para alteração da utilização do espaço comercial sito na 
Rua Nova da feira nº.1, em Entradas, para uso habitacional. 

 
5. - Vistorias a edifícios degradados, sitos na Rua das Oliveiras e na Rua Maria Lemos, em  
      Aivados: 
 
Na sequência da informação prestada pelo Fiscal Municipal acerca do avançado estado de 
degradação dos prédios sitos na Rua das Oliveiras nºs. 3,5,7,9,11 e 13 e na Rua Maria Lemos 
nºs.12,14 e 16, em Aivados, apreciou a Câmara o auto de vistoria elaborado pela Comissão de 
Peritos Municipais, nomeada para o efeito, no qual confirmam a situação de ruinas dos mesmos 
imóveis, os quais põem em causa a salubridade dos edifícios vizinhos e a segurança de pessoas e 
bens que circulam naquelas vias. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente notificar os 
proprietários dos imóveis em causa para procederam à sua demolição, remoção a depósito dos 
produtos e limpeza do espaço, no prazo de 30 dias a contar da publicação de edital para o efeito. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Projeto “Viola Campaniça” no Agrupamento de Escolas de Castro Verde 
      - Protocolo de cooperação: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
Nos termos da nota introdutória e dos considerandos do documento anexo, junto remeto proposta 
de celebração de protocolo de cooperação que visa dar continuidade e aprofundar a parceria 
existente, no âmbito da dinamização do projeto “Viola Campaniça”, no Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde. 
 
A presente proposta já mereceu parecer positivo do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, da 
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével e da Cortiçol - Cooperativa 
de Informação e Cultura de Castro Verde. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente e aprovar a proposta formulada pelo Sr. 
Vereador Paulo Nascimento celebrando com o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, a Junta 
de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével e a Cortiçol - Cooperativa de 
Informação e Cultural de Castro Verde o protocolo de colaboração em causa, cuja minuta se anexa 
à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
 
2. - V Meeting de Atletismo Jovem de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Na abertura oficial da Pista Simplificada de Atletismo do Estádio Municipal 25 de Abril, 
organizámos o I Meeting de Atletismo Jovem de Castro Verde, prova que se afirmou no calendário 
regional, que este ano acontecerá no dia 6 de Dezembro de 2014, dando cumprimento ao plano de 
ação protocolado entre esta autarquia e a Associação de Atletismo de Beja. 
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Paralelamente, ao V Meeting de Atletismo Jovem, acontecerá também a 1ª. Jornada da Taça de 
Benjamins, pelo que ambas as provas terão como base e orientação o programa e as normas 
regulamentares apresentadas pela Associação de Atletismo de Beja. 
 
Assim, como o objetivo de operacionalizar a organização da prova, e nos termos da aliena e) da 
cláusula 4ª, do protocolo de cooperação celebrado com a Associação de Atletismo de Beja, propõe-  
-se a transferência de 850 €, referentes a prémios monetários, para essa entidade, assumindo a 
mesma o pagamento dos prémios.” 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Paulo Nascimento, procedendo à transferência do montante acima referido para a 
Associação de Atletismo de Beja, para os fins acima referidos, autorizando o respetivo pagamento. 
 
3. - Concessão de subsidio ao Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores do Município de 
      Castro Verde. 
 
Apreciou a Câmara o pedido de apoio financeiro solicitado pela Direção do Cofre Social dos 
Trabalhadores do Município de Castro Verde, para fazer face a despesas com a realização de um 
convívio entre sócios com um jantar comemorativo do seu 23º. aniversário. 
 
A Câmara, segundo proposta do Sr. Vereador António João Colaço, deliberou por unanimidade e 
nominalmente, atribuir-lhe um apoio financeiro no montante de 750 €, autorizando o respetivo 
pagamento.  
 
1. - Concessão/renovação de cartões sociais: 
 
Na sequência da informação nº. 825 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: Fátima de Jesus Machado Cabaço, Jesuína Maria Pinto 
Chichorro, Eduardo Francisco Guerreiro Gamito, residentes em Castro Verde, todos no 
escalão A; e a Joaquim Contente Pratas, Eduardo José Canário, Constança Serôdio 
Soares Pereira Cipriano, residentes em Castro Verde; Lídia Antónia Canário Diogo, 
residente no Monte do Lombador, todos no escalão B. 
 

• Renovar os cartões sociais: de Leonor Martins Viriato e de Maria Madalena Guerreiro 
Manuel Domingos, residentes em Castro Verde, ambas no escalão A; e de Maria de 
Assunção Carvalho, residente em Castro Verde, no escalão B. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Interveio o cidadão Filipe Manuel Patrício Mestre que começou por lamentar o resultado negativo 
da reunião havida com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 
quanto à não existência de uma resposta quanto à data prevista para o reinício dos trabalhos de 
requalificação do IP2 e IP8. 
 
Em seguida congratulou-se com a decisão tomada pela UNESCO quanto à inclusão do Cante 
Alentejano na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.  
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Alertou o mesmo para o facto de não terem sido repostos, no novo site da autarquia, os 
documentos previsionais e contas de gerência dos anos anteriores mas apenas os referentes aos 
últimos 2 ou 3 anos, assim como para o facto de estar desatualizada a informação sobre os 
resultados dos atos eleitorais concelhios. 
 
Opinou o mesmo cidadão que para além das atas das reuniões do executivo municipal também 
deviam estar acessíveis no mesmo site os documentos que as integram. 
 
O Sr. Presidente da Câmara agradeceu e registou os reparos feitos pelo munícipe Filipe Mestre e 
manifestou a sua preocupação quanto ao défice da informação alvitrada, que a mesma resulta de 
alguma forma da falta de pessoal na área da implementação do site, e informou que ia providenciar 
uma solução o mais rapidamente possível. 

 
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 22,50 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. 
 
 


