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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014. 
 
 
Nº. 25/2014 
 
 
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, 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 14,45 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Não foi abordado qualquer assunto neste ponto da ordem de trabalhos. 
 

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 8 de Outubro 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. - Expediente: 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente: 
 

• Oficio da Direção da Cooperativa de Informação e Cultura - CORTIÇOL, informando a sua 
decisão quanto à nomeação do atual Conservador do Museu da Lucerna, Dr. Manuel Maria 
Fonseca Andrade Maia, para o cargo de Conservador/Diretor do mesmo Museu. 
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• Moção da Assembleia Municipal de Almada sobre o lema “Água, um bem de todos, para 
todos”. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando conhecimento do 
intervenção do seu Deputado, Sr. Miguel Tiago, no debate do projeto Lei - Proteção dos 
direitos individuais e comuns à Água - Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que decorreu na 
Assembleia da República. 

• “E-mail” do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 
Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, dando conhecimento do oficio enviado ao Sr. 
Secretário de Estado da Administração Pública sobre o “Exercício do direito de oposição - 
Acordo Coletivo de Carreiras Gerais 1/2009”. 

• Oficio do Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes, em que o seu novo Presidente da 
Direção, Sr. Major Manuel António de Vilhena Pereira, apresenta os seus cumprimentos ao 
assumir essas funções. 

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com os nºs. 1 a 5. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

1. - Apreciação e votação de proposta do pedido de autorização para a realização de despesas, 
logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam por mais de um ano 
civil, independentemente da sua forma jurídica: 
“A realização da despesa, logo na fase do compromisso, com novos projetos de investimento, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolonguem 
por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, estão sujeitos a autorização 
prévia por parte da Assembleia Municipal, isto p.f. do disposto no art.º 6º/1-c), da Lei nº. 8/2012, de 
21 de fevereiro. 
 
Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão deliberativo, possa 
ser dada quando são aprovados os documentos previsionais do Município, Orçamento e Opções do 
Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais Relevantes) cf. dispõe o art.º 12º do 
Decreto-Lei nº.127/2012, de 21 de junho. 
 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham ocorrer, dado que no momento não 
temos presentes quais são. 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exª. que levemos à Assembleia Municipal a presente 
proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação, caso 
venha a acontecer essa necessidade.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar e submeter à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta apresentada pelo Sr. Presidente. 
 
2. - Emissão de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de serviços: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.728) 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 
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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 artº 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 aquisição 
de serviços: 

• na área da Segurança e Vigilância, por ajuste direto (regime geral), pelo preço base de 
9,50 € até ao limite de 20.000,00 €. 

• serviços artísticos no âmbito da Planície Mediterrânica, por ajuste direto (regime geral), 
pelo preço base de 38.350,00 €, sendo adjudicatário a Associação Cultural Sete Sóis Sete 
Luas, e 

• de receção no Parque de Campismo, a celebrar, por ajuste direto (regime simplificado), 
com Nicole Palma, pelo preço base de 700,00 €/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 a abstenção do Sr. Vereador António 
José de Brito, emitir parecer prévio favorável para celebração dos referidos contratos de prestação 
de serviços. 
 
3. - Aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público: 
Na sequência da deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 27 de Agosto do ano corrente 
submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho que proferiu quanto à decisão da 
aquisição dos combustíveis em causa ao concorrente Petróleos de Portugal - Petrogal SA, pelo 
preço de referência Petrogal que vigorar no momento do abastecimento, com o desconto de 0,052 
€/litro, acrescido do IVA à taxa em vigor, conforme relatório de análise da respetiva proposta 
elaborado pelo Júri designado para o concurso em apreço. 
 
Submetido a votação, deliberou a Câmara, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente sobre a aquisição dos combustíveis em causa. 

 
DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 

 
Obras Particulares - Outros:  

• Projeto de arquitetura: 
Foi presente o projeto de arquitetura apresentado pela GERENAMI - Sociedade Gestora de 
Recursos Naturais e Minerais Ld.ª. para remodelação e ampliação nas edificações existentes na 
Horta da Cerca Grande - Serro da Arvela, sita nas imediações de Castro Verde (proc.º. nº.21/14). 
 
Apreciado o projeto, a Câmara, em face do respetivo parecer formulado pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística e Ambiental, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-lo. 
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
1. - Ação Social Escolar - Transportes Escolares: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação (nº.760) da Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e 
Desporto: 
 
“A Câmara Municipal de Castro Verde aprovou em reunião de Câmara de 9 de Novembro de 2011 
e posteriormente em 22 de Novembro na reunião da Assembleia Municipal, o Regulamento de 
Ação Social Escolar; 
 
De acordo com as competências da Câmara Municipal a comparticipação dos apoios económicos 
realiza-se sob várias modalidades, nomeadamente no âmbito do apoio aos transportes escolares; 
 
Considerando que de acordo com o mencionado no Artº 8 do referido Regulamento, o apoio ao 
transporte consiste “na oferta do serviço de transporte entre o local da residência do aluno e o local 
do estabelecimento de ensino que o mesmo frequenta”…. sendo que “o município suporta 
integralmente o custo do transporte  de todos os alunos até ao 12º ano de escolaridade …em 100% 
do valor da vinheta mensal durante o período de dez meses” e desde que exista resposta na Rede 
de Transporte Pública, entre outras considerações; 
 
Considerando que após a entrega e análise das candidaturas dos pedidos de transporte, para este 
ano letivo e de acordo com o disposto no artigo supramencionado, se procedeu à elaboração final 
de mapas discriminados por aluno/nível de ensino (2º e 3º CEB e Ensino Secundário) se conclui 
(conf. Anexo 1) que para o ano letivo 2014/15 se prevê apoiar um total de 161 alunos, através do 
pagamento de vinhetas de transporte escolar, sendo que: 98 alunos frequentam o Ensino Básico, 
acarretando um custo mensal de 5.331,55€ e um custo anual de 53. 315,50€, enquanto que, para o 
Ensino Secundário com 63 alunos a necessitar de transporte escolar, o custo mensal será de 
aproximadamente 4.142,80€ e anualmente o valor será de aproximadamente 41.428,00€, 
perfazendo um gasto total de 94.743,50€. De referir ainda que, estes valores podem eventualmente 
variar em função de fatores exógenos. 
 
A título informativo e no que concerne a esta temática acresce-se que nas localidades onde o 
serviço de transporte da rede pública não existe, os alunos são transportados por viaturas 
municipais e, nas localidades onde o transporte municipal não consegue dar resposta, os alunos 
são transportados através de viaturas de transporte escolar contratadas para o efeito (conf. 
procedimento próprio). No serviço prestado pelas viaturas municipais deslocam-se 47 alunos, 
enquanto que no serviço de contratação pública deslocam - se 43 alunos (conf. Anexo II). 
 
Paralelamente a todas as situações mencionadas, o município estabeleceu para este ano letivo 
(2014/15), com a ART – Associação de Respostas Terapêuticas um protocolo de colaboração no 
sentido de apoiar cada aluno que esteja matriculado e a frequentar as escolas em Castro Verde, 
num montante de cerca de 26,70€, correspondente ao valor da vinheta, variável em função dos 
alunos que se encontrem matriculados. Assim estima-se que, e tendo subjacente os 34 alunos que 
frequentaram a escola no ano letivo anterior, se venha a gastar mensalmente um valor de 907,80€ 
e anualmente cerca de 9 000,00 €.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder os auxílios 
económicos escolares em matéria de transportes, e nos termos do Regulamento de Ação Social 
Escolar, cujos documentos justificativos se anexam à presente ata dando-se, por isso, como 
integralmente transcritos. 
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2. - Ação Social - Auxílios Económicos - 2014 - 2015: 
Apreciou a Câmara a seguinte informação (nº.747) do Gabinete de Educação e Ação Social: 

“Em conformidade com a Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, nomeadamente no que se refere às competências da Câmara Municipal, entre as 
quais as competências de “Deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 
respeita à alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes”, artº 33, n.º 1, 
alínea hh), e em complementaridade com o Regulamento Municipal de Ação Social Escolar, 
aprovado em 22 de Novembro pela Assembleia Municipal que contempla respostas de apoio 
económico de âmbito local, direcionadas para os alunos do Jardim de Infância apenas a 
alimentação e para os alunos do 1.º ciclo a alimentação, manuais e material escolar. 

Em consonância com as disposições legais supra referenciadas e atendendo ao Despacho n.º 
11306-D/2014, de 8 de Setembro de 2014, que menciona o apoio aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico. No que respeita à comparticipação mínima, em matéria de alimentação, livros, material 
escolar e atividades de complemento curricular, e de acordo com o escalão do abono de família 
foram analisadas as candidaturas referentes aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico que 
frequentam as escolas do concelho. 

Desta forma juntamos o anexo I, com a informação referente aos alunos, por escola e freguesia do 
concelho, que solicitam auxílios económicos.” 

Passada a votação, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder os auxílios 
económicos para o ano letivo 2014-2015 em matéria de Ação Social Escolar, conforme proposto, 
custos documentos se anexam à presente ata, dando-se por isso, como integralmente transcritos. 
 
4. - Protocolo de cooperação “Cante Alentejano no Pré-Escolar e 1º. CEB”: 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Tendo presente o texto introdutório e os considerandos da proposta anexa, junto remeto a 
atualização do protocolo de cooperação a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde para dinamização do Projeto “Cante Alentejano no Pré-Escolar e 1º. CEB no ano letivo 2014 
- 2015, a qual resultou do processo de trabalho desenvolvido pelos parceiros nas últimas semanas. 
 
O documento proposto tem por base o trabalho desenvolvido pelo projeto nos últimos anos letivos e 
enquadra um alargamento do mesmo a todos os alunos do pré-escolar, no espaço das Atividades 
de Animação e Apoio à Família, e aos alunos do 1º. CEB no espaço curricular Expressão Musical, 
abrangendo um total de 389 crianças que todas as semanas participarão em atividades de cante 
alentejano, o que no âmbito de um Plano de Salvaguarda desta importante manifestação cultural se 
reveste de extrema importância.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente celebrar com o 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde o protocolo de colaboração em causa, conforme 
respetiva minuta anexa à proposta formulada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, a qual se anexa 
à presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
 
5. - Protocolo de cooperação “Rede de Bibliotecas de Castro Verde”: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
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“Tendo como base a contextualização do texto introdutório e os objetivos expressos na proposta 
anexa, bem como as reuniões de trabalho desenvolvidas no âmbito da parceria, junto remeto a 
proposta de renovação do Protocolo de Cooperação da Rede de Bibliotecas de Castro Verde. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, renovar com o 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde o protocolo de cooperação em causa, conforme 
respetiva minuta anexa à proposta acima descrita, e que se anexa à presente ata dando-se, por 
isso, como aqui integralmente transcrita. 
 
6. - Apoio à requalificação da Biblioteca da Escola Secundária de Castro Verde: 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da Rede de Bibliotecas de Castro Verde tem sido desenvolvido um trabalho de 
cooperação entre a Câmara Municipal de Castro Verde e o Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde que privilegiou a procura de resposta às necessidades diagnosticadas através de um 
trabalho de equipa que, recorrendo aos recursos existentes, assumiu um papel importante ao nível 
da aquisição, tratamento e gestão dos fundos documentais, da operacionalização das próprias 
bibliotecas (com especial atenção neste campo para as bibliotecas do 1º. CEB), mas também 
noutras áreas, como a programação de atividades em prol dos objetivos que estão na génese da 
rede, estabelecendo ligações dialéticas entre a escola e a comunidade que em muito contribuem 
para um universo rico em partilha e aberto ao conhecimento. 
 
Na sequência das últimas reuniões de trabalho, e conforme comunicação anexa do Agrupamento 
de Escolas, foi identificada como efetiva necessidade uma intervenção na Biblioteca Escolar da 
Escola Secundária de Castro Verde, uma vez que a mesma não dispõe de condições para dar 
resposta às necessidades atuais, onde se evidencia a inexistência de acesso a alunos com 
mobilidade condicionada ou o reduzido espaço para áreas de trabalho e fundo documental, pelo 
que foi elaborada pelo agrupamento uma candidatura à Rede de Bibliotecas Escolares com o 
objetivo de requalificar o espaço em causa. 
 
Assim, tendo presente os fundamentos que levaram à criação da RBCV e a sua revalorização e 
afirmação enquanto recurso disponível a toda a comunidade, prestando um serviço público de 
suporte à educação, à formação, à investigação, e à difusão cultural, devidamente enquadrada pelo 
acordo de cooperação existente, proponho a atribuição de um apoio de 5.000 € ao Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde como comparticipação na requalificação da Biblioteca da Escola 
Secundária.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente atribuir ao 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde um apoio no montante de 5.000 €, conforme proposto 
pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, autorizando o respetivo pagamento. 
 
7. - Venda de chávena “Castro Verde, Património, Cultura, Natureza: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da promoção do concelho de Castro Verde, procedeu-se à aquisição de 100 chávenas, 
devidamente personalizadas com o selo de Castro Verde “Património, Cultura, Natureza”, 
constituindo as mesmas, material promocional deste concelho. 
 
Tendo como objetivo uma gestão mais equilibrada na distribuição deste tipo de material 
promocional, propomos como preço de venda ao público, 4,00 € cada chávena.” 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente, proceder à venda das chávenas em causa 
pelo valor proposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
8. - Concessão/renovação de cartões sociais. 
Na sequência da informação nº. 764 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: Maria José Guerreiro Ferro, residente no Monte da Sete; 
Milene Ivete Pinto Mendonça, Maria Clara de Almeida Rodrigues, Maria José dos Ramos 
Marques e Diana Alexandra Saraiva Marcelino, todas residentes em Castro Verde; António 
Manuel de Brito Pereira e Maria Adelina Felicidade Narciso Santos, residentes em São 
Marcos da Ataboeira; e a José Domingos de Matos, residente em Almeirim, todos no 
escalão A; e a Maria dos Anjos Gonçalves Malveiro, residente em Casével, no escalão B. 

• Renovar os cartões sociais de: Ana Maria Carolina Guerreiro, residente no Monte da Sete; 
Silvestre José Raposo Carneirinho, residente em Almeirim; Rui Cesário da Silva Aguiar e 
Maria Manuela Isidro Damas, residentes em Castro Verde; Maria Inácia Marques Olímpio, 
residente em Casével, todos no escalão A, e de Maria Isabel Dias Felisberto, residente em 
Casével, no escalão B. 

• Indeferir os pedidos dos cartões sociais requeridos por: Ester Umbelina Camacho Bonito e 
Maria Cristina Garcia Raposo, residentes em São Marcos da Ataboeira, e por Maria da 
Lança Milagre, residente em Castro Verde, em virtude dos seus rendimentos per capita 
excederem o valor de referência para a atribuição do cartão social. 

 
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 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. 
 


