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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 30/2014 
 
 
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 14,45 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Deu o Sr. Vereador António João Colaço conhecimento da entrega de fatos especiais para combate 
a incêndios, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, no âmbito da 
candidatura Alent - 08-0437-FEDER -000707 - Planos Municipais de Emergência para o Baixo 
Alentejo, promovida pela CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, em parceria com 
os respetivos municípios. 
 

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 3 de Dezembro 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. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

1. - Informações: 
Deu o Sr. Presidente conhecimento do despacho que proferiu relativamente à concessão de 
tolerância de ponto nos próximos dias 24 e 31 de Dezembro, e um dia à escolha dos trabalhadores 
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entre o dia 26 de dezembro ou o dia 2 de janeiro, salvaguardando-se contudo o funcionamento 
normal dos serviços do cemitério, parque de campismo e serviço de piquete. 
 
Deu o Sr. Presidente igual conhecimento do calendário das reuniões ordinárias do executivo a 
realizar no próximo ano, dando cumprimento à deliberação tomada na primeira reunião do presente 
mandato, conforme determina o nº.2 do artigo 40º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, e que a 
seguir se reproduz: 
 

2015 DIAS 
Janeiro 7 21  
Fevereiro 4 18  
Março 4 18  
Abril 1 15 29 
Maio 13 27  
Junho 11 24  
Julho 8 22  
Agosto 5 19  
Setembro 2 16 30 
Outubro 14 28  
Novembro 11 25  
Dezembro 9 23  
 
2. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente: 
 

• Pergunta feita ao Governo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre quais as 
medidas que pretende pôr em prática no sentido da salvaguarda e da promoção do cante 
alentejano, na sequência da inscrição como património cultural imaterial da humanidade 
pela UNESCO. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dando conhecimento da 
proposta da declaração de voto sobre a proposta de Lei nº. 220/XII/3ª. (Estabelece os 
termos da inclusão de combustíveis simples nos postos de abastecimento de veículos 
rodoviários). 

• “E-mail” da Federação dos Bombeiros Voluntários do Distrito de Beja dando conhecimento 
do resultado da eleição dos seus novos Órgãos Sociais. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata, não se considerando contudo 
como integralmente transcritos na presente ata por não terem sido tomadas quaisquer deliberações 
sobre os respetivos assuntos. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - 10ª. Alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2014: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à ratificação da Câmara a 10º. alteração que efetuou ao Orçamento e 
Opções do Plano do ano em curso (AMR e PPI) especificando o conteúdo da mesma. 
 
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. 
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O documento ora aprovado fica anexo à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrito. 
 
2. - Emissão de pareceres prévios para celebração de contratos 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 art.º 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 dos seguintes contratos de prestação 
de serviços: 
 

• Em regime de avença, na área de apoio ao desenvolvimento económico, por ajuste direto 
(regime geral) pelo preço base de 1.100,00 €/mês. 

• Em regime de avença, na área de apoio ao atendimento no Parque de Campismo, por 
ajuste direto (regime geral) pelo preço base de 700,00 € /mês. 

• De atendimento ao público no Parque de Campismo, por ajuste direto (regime simplificado), 
pelo preço base de 700,00 €/mês. 

• De remoção, depósito e demolição de veículos abandonados na via pública na 
circunscrição do concelho de Castro Verde, por ajuste direto (regime geral), pelo preço 
base até ao montante de 5.000,00 €/ano. 

• De Operador de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, por ajuste direto (regime geral) 
pelo preço base de 850,00 €/mês. 

 
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 Camacho Pereira, emitir pareceres prévios favoráveis para a 
celebração dos contratos de aquisição de serviços em causa. 
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3. - 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 da informação nº. 863 da Secção de Aprovisionamento e 
Armazém, 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. 

Constitui anexo à presente ata a relação a que se refere a referida informação. 
 
4. - 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 6 de Dezembro corrente e 3 de Janeiro 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 da licença especial de 
ruído acima referida. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 
1. - Remodelação do sistema de abastecimento de água a partir da Barragem do Monte da 
      Rocha: 

• Projeto de expansão em Castro Verde (Sete) - Declaração de interesse Público 
Municipal: 

 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta da Divisão de Obras, Gestão Urbanística e 
Ambiental (DOGUA): 
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“1. No âmbito do Contrato de Parceria Pública celebrado entre o estado português e um conjunto 
de municípios do Alentejo, nos quais se integra o município de Castro Verde, a empresa Águas 
Públicas do Alentejo, SA - AgdA -, entidade gestora do sistema de exploração e gestão de água 
“em alta”, relativo ao sistema público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, pretende avançar 
com a execução de um conjunto de obras de infraestruturas ligadas ao abastecimento e tratamento 
de água para consumo público, designado por “Projeto de expansão em Castro Verde (Sete), o 
qual integra um total de 8 intervenções. 
 
2. Esta intervenção integra-se no quadro de competências e responsabilidades que incumbem à 
empresa no âmbito do Contrato de Parceria Pública estabelecido com os municípios. 
A conceção, o projeto e a construção das infraestruturas e das instalações necessárias à 
exploração e gestão dos serviços de abastecimento de água, assim como a aquisição, a 
manutenção e a renovação dos equipamentos necessários e um eficiente desempenho desses 
serviços, são algumas das atribuições das Águas Públicas do Alentejo, AgdA. 
 
3. Com esta intervenção, a AgdA pretende no essencial: aumentar o nível de cobertura, em termos 
populacionais, do sistema de abastecimento de água “em alta”; aumentar a qualidade, a eficiência 
e o desempenho operacional do sistema de distribuição de água; promover o uso eficiente da água, 
reduzindo as perdas, e assegurando, assim, o abastecimento de água às populações de uma forma 
regular e continua; contribuir claramente para o bem estar e saúde das populações locais; contribuir 
para oferecer melhores condições de atração para empresas e investimentos na região. 
 
4. Sendo assim, e considerando todos estes pressupostos, as obras em causa integram-se na 
missão de interesse público atribuídas à Entidade Gestora da Parceria (EGP), concretizada na 
atividade das Águas Públicas do Alentejo - AgdA. 
 
5. Salienta-se também que a obra em causa enquadra-se na política de ordenamento do território 
constante das disposições do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de 
Castro Verde. 
 
6. Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir Declaração de Utilidade 
Pública Municipal á execução do “projeto de expansão em Castro Verde (Sete)” o qual engloba as 
seguintes intervenções: 

• Execução da conduta adutora a Santa Bárbara de Padrões, a partir do furo do 
Beringelinho. 

• Execução da conduta adutora elevatória SMR7 (Stª. Bárbara - Rolão). 
• Execução da conduta elevatória SMR8 (Santa Bárbara - Sete). 
• Execução da conduta de ligação à ETA da Sete. 
• Execução da conduta elevatória SMR11 (Stª. Bárbara - nó Viseus/Sorraias). 
• Execução da conduta de ligação á captação de Viseus. 
• Construção do reservatório de Santa Bárbara de Padrões. 
• Reparação/beneficiação do reservatório da Sete. 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente declarar de interesse 
público municipal a execução das obras em causa, e emitir a respetiva declaração. 
 
2. - Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Foram presentes os projetos de arquitetura e das especialidades para efeitos de deliberação final 
sobre os seguintes processos de obras: 
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• da Tecnovia, para legalização da construção de diversas instalações na Pedreira de 
Aivados, sita na União de Freguesias de Castro Verde e Casével. (proc.º. 24/14). 

• da Somincor, para construção de um pavilhão industrial (armazém) no Couto Mineiro de 
Neves Corvo (proc.º. 35/14). 

 
A Câmara, em face dos respetivos pareceres proferidos pelo Gabinete de Gestão Urbanística e 
Ambiental, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprovar os projetos da especialidade em 
causa para os fins acima referidos. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

Concessão de cartões sociais: 
 
Com base na informação nº. 889, da Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, e 
respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder 
cartões sociais a Florbela Cristina Miranda Correia Tavares; Raul José Henrique Guerreiro; Maria 
da Natividade da Silva Martins Casimiro; e, Sara Simões Paulino dos Santos, todos residentes em 
Castro Verde, e a Jacinto Marques Costa, residente no Monte da Sete, todos nos escalão A. 
 

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 15,25 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. 
 


