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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015. 
 
 
Nº. 17/2015 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na 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 14,40 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA 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 proposta de alteração, submeteu-a a votação, tendo a 
mesma sido aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António João Fernandes 
Colaço, por não ter estado presente na reunião em causa. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
 
1. - Informações: 
 
Tomou a Câmara conhecimento da resposta dada ao solicitado, na reunião anterior, pelo Sr. 
Vereador António José de Brito, sobre o valor total dos créditos vencidos e não recebidos da 
Câmara Municipal, nomeadamente aqueles que correspondem a reembolsos de fundos 
comunitários e impostos diretos, cuja cópia se anexa à presente data dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcrita. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. Proposta referente ao aditamento ao Contrato de Parceria Pública (e os anexos I-A e IV-A) 
e ao aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-A e anexo VI-A) entre o Estado 
Português e o conjunto dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 
Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, 
Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e 
Vidigueira, e conhecimento da “Minuta do Acordo Parassocial entre AdP. - Águas de 
Portugal, SPGS, SA e a AMGAP - Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 
do Alentejo, enquanto acionistas da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, SA: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Em 13 de agosto de 2009 e em 25 de Setembro de 2009, foram assinados respetivamente os 
contratos de parceria pública e de gestão entre o Estado Português - Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e os Municípios subscritores. 
 
Na sequência deste acordo, foi constituída a Entidade Gestora da Parceria (EGP) - AgdA - Águas 
Públicas do Alentejo SA, celebrado um contrato de gestão entre as partes, um acordo parassocial e 
ainda os correspondentes contratos entre cada município e a empresa em causa. 
 
Passados, que são, mais de cinco anos e atendendo quer à aproximação do final do primeiro 
período quinquenal, que implica uma revisão tarifária, quer à mudança do quadro económico e 
financeiro, decorrente do PAEF - Memorando da Troika (BCE-FMI-EU), que condicionou a 
execução dos “contratos de parceria e de gestão”, bem assim e em particular, a execução do 
“modelo técnico global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros 
QREN/POVT e a redução das transferências do Orçamento de Estrado para os municípios, 
entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu inicio em junho de 2014 
e que está agora consubstanciado em alterações aos documentos que regulam a parceria (contrato 
de parceria pública e contrato de gestão). 
 
Face ao supra exposto coloca-se à aprovação da Câmara Municipal e posterior deliberação da 
Assembleia Municipal os aditamentos aos Contratos de Parceria e de Gestão em anexo, 
concedendo plenos poderes ao Presidente da Câmara Municipal para subscrever os 
referidos aditamentos, em representação do Município. 
 
Para informação e conhecimento anexa-se ainda Minuta do Acordo Parassocial entre a AdP, 
SGPS, SA, e a AMGAP.” 
 
Apresentou o Sr. Presidente, pormenorizadamente, utilizando um projetor de imagens, toda a 
documentação anexa à proposta acima descrita, e cuja intervenção a seguir se transcreve 
resumidamente: 
 
“Revisão do Contrato de Parceria-Contrato de Gestão 
1 - Águas Públicas do Alentejo 

 
1.1 - Enquadramento 
A criação da “Parceria Pública das Águas do Alentejo” foi precedida de um longo processo de 
negociações; 

No Município de Castro Verde este processo culminou: 
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• Reunião da Câmara Municipal de 16 de Junho de 2009 - Aprovado, por unanimidade, o 
Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e um conjunto de Municípios para 
implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 
Águas Residuais para o período de 2007-2013 (PESSSAR II). 

• Reunião ordinária da Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2009 - Apreciação do 
Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e um conjunto de Municípios para 
implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 
Águas Residuais para o período de 2007-2013 (PESSSAR II) e deliberação de marcar 
reunião extraordinária da Assembleia Municipal. 

• Reunião extraordinária da Assembleia Municipal de 6 de Julho de 2009 - Aprovado, 
por maioria com o voto contra do eleito do Bloco de Esquerda, o Contrato de Parceria 
Pública entre o Estado Português e um conjunto de Municípios para implementação do 
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais para o 
período de 2007-2013 (PESSSAR II) 

Em Agosto de 2009, ocorreu a assinatura dos “instrumentos estruturantes” – Contrato de 
Parceria e Contrato de Gestão (com a inclusão do EVEF – estudo de viabilidade económica 
e financeira, modelo técnico, pontos de entrega e recolha e infraestruturas cedidas ao 
Sistema: AA e AR.  

 
1.2 - Sistema de Parceria Pública de Águas do Alentejo 

 
Em 13 de Agosto de 2009 foi criado o Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do 
Alentejo (SPPIA Alentejo).  

 
Experiência pioneira, “Parceria Pública”, firmada entre 21 Municípios da região Alentejo e o Estado 
Português com a finalidade de ser assegurada a gestão integrada dos serviços de abastecimento 
de água para consumo público e saneamento de águas residuais em Portugal, criada ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de Abril. 
 
Municípios integrantes: 
Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 
Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago de 
Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. 

 
Objetivos: 
O abastecimento de água para consumo humano e o tratamento de águas residuais urbanas em 
"alta" de uma população residente de cerca de 250.000 habitantes distribuídas por um território de 
16.000 km2 - O maior sistema territorial integrado de gestão de águas a nível nacional. 

 
Princípios inerentes à constituição da “Parceria Pública/Pública” para a Gestão da Água: 

• Encontrar um parceiro tecnológico e financeiro; 

• A manutenção da competência na esfera dos municípios; 

• O carácter integralmente público da entidade a constituir, salvaguardando o interesse 
público da provisão deste serviço; 

• Garantir a conceção e execução dos investimentos a promover; 

• A preparação e a defesa da candidatura para financiamento do sistema por fundos 
comunitários; 
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• A manutenção da propriedade dos municípios sobre os investimentos; 

• A garantia da sustentabilidade do sistema a preços socialmente justos; 

• Uma dinâmica societária que salvaguardasse para os municípios a transferência das 
participações a valor patrimonial deduzida dos fundos comunitários.  

 
1.3 - Características do SPPIAA: 

 
Características mais relevantes: 

• Competência delegada em vez de ser retirada: 
o Delegação de competência dos Municípios ao Estado que por sua vez delega à 

entidade gestora (EGP); 
o Caso a “Entidade Gestora da Parceria” (EGP) saia do Sector Público Empresarial, a 
       parceria caduca e os Municípios retomam o exercício da competência (ponto 6 da 
       cláusula 27ª do Contrato de Parceria). 

 
• Dinâmica societária: 

o O Contrato de Parceria prevê a saída dos Municípios (Cláusula 26ª); 
o Prevê a possibilidade dos Municípios adquirirem a totalidade da empresa; 
o O carácter integralmente público da entidade constituída (EGP-AGdA,SA). 

 
• Garantia de parceria pública: 

o O SPPIAA – O seu objeto (Cláusula 1ª); 
o O carácter integralmente público da entidade constituída (EGP-AGdA,SA) – (Cláusula 

2ª); 
o Os contratos de cedência de infra-estruturas não transmitem a propriedade dos bens 

(Cláusula5ª). 
 

• Forma de decisão da Comissão de Parceria.  
o Comissão de Parceria (CP) e suas características (Cláusula 8ª do Contrato e art.º 3º 

do Regulamento) 

o Compete à CP acompanhar, supervisionar e fiscalizar a atividade da EGP; 

                 A EGP deve sujeitar à aprovação da CP (maioria qualificada de 2/3), os seguintes  
                 instrumentos de gestão: 
                - Planos de atividade, de investimento e financeiros quinquenais;  
                - Os projetos tarifários quinquenais; 
                - Os projetos de reequilíbrio económico-financeiro. 
 

o Constituição da CP 
                   Composta por 5 membros efetivos –2 (Estado), 2 (Municípios) e 1 que Preside (externo 
                  às partes outorgantes) indicado por unanimidade. 
 
2 - Processo de Desenvolvimento e Consolidação da AgdA - Atividade 2009 a 2014: 
 
O período efetivo da “parceria” e da atividade da EGP de 2010 a 2013 com a integração das “infra-
estruturas municipais”,  “integração de pessoal” dos Municípios e exploração e fornecimento de AA 
e AR em “Alta”. 

 



 

5/12 
Reunião da CMCV de 19.8.2015 

- Investimentos iniciais – 227M€ (2010a2015) / 38M€/ano (suspensão dos investimentos por 
decisão politica do Governo – PAEF/”Memorando da Troika”(2010/2012) 

 
- Investimentos reprogramados – 85M€ (2013a2015) / 14M€/ano 
- Investimentos previstos serem concretizados – 74M€ (atéfinaisde2015) / 13M€/ano 

- Capital social – 500mil€ (até 2013), 1,570 M€ (2014) e 3M€ (2015): 
  (49% AMGAP/Municípios e 51% AdP/Estado) 
 

- Indicadores económicos e financeiros (2014): 
   Volume de Água Fornecida: ±19.000 Milhões m3/ano (2011/2013); 
    População Servida AA – 199 mil habitantes – AR - 176 mil habitantes.  
 
3 - Processo de Revisão dos CP, CG, Modelo Técnico, Regulamento da CP e EVEF  

 
3.1 - Fundamentos de partida apresentados pelos Municípios (2013) 

• O contexto que se vive em virtude da crise económica e social comparativamente com 
2009 (aquando da assinatura do CP, CG e EVEF); 

• A não aplicação da Lei das Finanças Locais de 2007 (com a inclusão da designada 
"cláusula tampão" de plafonamento dos aumentos da PIE/FEF para os Municípios, sem ter 
em consideração as regras que visavam uma correção em determinados ponderadores, 
em particular no da "população") e a partir de 2010 até à presente data, quer por via da 
imposição dos PEC's I. II e III e posteriormente a assinatura do "Memorando da Troika" 
(BCE-FMI-UE), determinou a passagem da Participação dos Municípios nos Impostos de 
Estado (PIE) de 28,5€ para 19,8%, estimando-se um corte de 1,2 mil milhões de euros nas 
transferências para as Autarquias/Municípios só no período 2010/2012 (segundo 
documentos da ANMP); 

• Imposição da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso) e dos Fundos 
Disponíveis (a partir de 2012), que cumulativamente com o ponto anterior impôs sérios 
constrangimentos, quer em matéria de tesouraria, quer no quadro dos ditos "fundos 
disponíveis" para assunção de compromissos, assumindo-se como um autêntico garrote à 
autonomia política, financeira e administrativa do Poder Local Democrático; 

• Concomitantemente a EGP/AgdA não conseguiu assegurar os pressupostos de partida 
inscritos no EVEF quer no plano da gestão, quer no plano da concretização dos 
investimentos previstos no cronograma inicial, por imperativos impostos pela "Troika" da 
diminuição da dívida pública e da assunção de compromissos em sede das parcerias 
sejam elas privadas ou estritamente públicas, havendo por isso uma implicação no plano 
de investimentos previsto para o período 2010-2015 para um novo período, em duas fases: 
2010-2014 e 2015-2018; 

• Resultante de tal situação a AgdA viu-se obrigada de se socorrer de apoios financeiros 
(com implicações na tesouraria no que respeita ao pagamento de juros de passivos 
financeiros/empréstimos) junto das AdP e da Banca para fazer face às necessidades de 
tesouraria e a investimentos (candidaturas QREN/POVT); 

• Taxas de comparticipação QREN/POVT inferiores ao previsto - A taxa de co-financiamento 
dos projetos QREN/POVT ser de 75%, quando no ciclo urbano da água (para sistemas de 
águas e saneamento para aglomerados não cobertos pelo "Contrato de Parceria"), esse 
valor atingir os 85%; 



 

6/12 
Reunião da CMCV de 19.8.2015 

• OE de 2013 impõe a consignação das receitas da água, saneamento e RSU para pagar a 
faturação em “alta”.  

 
3.2 - Revisão dos Instrumentos Contratuais do SPPIAA: 
 
Resultado de 12 meses de reuniões “GdT” (Julho 2014-Julho 2015) 
Contrato de Parceria; Contrato de Gestão; Modelo Técnico (Investimentos); EVEF – Estudo de 
Viabilidade Económico e Financeiro (2009-2015). 

 
Temas “pesados” (garantia da sustentabilidade):  

• A remuneração do capital social; O prémio de risco; Os Fee´s de gestão; 
• Revisão do EVEF; 
• A remuneração das infra-estruturas (rendas) cedidas ao sistema; 
• Programação dos investimentos e os apoios pelos fundos comunitários;  
• Desvios Tarifários, “superavit” e ressarcimento aos Municípios.  

 
3.2.1 - Contrato de Parceria - Minuta do Aditamento ao CP: 

 
• Alterações às Cláusulas, 1ª; 2ª; 3ª; 4ª; 7ª; 8ª; 14ª; 15ª; 17ª; 19; 20ª; 21ª; 22ª; 23ª; 25ª; 26ª e 

27ª. 
• Novas Cláusulas, aditamento da Cláusula15ª-A; e a inclusão de uma “cláusula transitória” 

que visa assegurar a liquidação aos Municípios, até finais de 2015, os desvios tarifários 
conforme Anexo IV-A (EVEF). 

• Anexos I, II, III, IV devem ser lidos como: Anexo I-A; II-A; III-A e IV-A.  
 

3.2.2 - Contrato de Gestão - Minuta do Aditamento ao CG: 
 

• Alterações às Cláusulas, 1ª; 2ª; 8ª; 10ª; 13ª;14ª; 16ª; 17ª; 18ª; 20ª; 21ª; 25ª; 26 ª, 33ª, 34ª e 
35ª 

• Novas Cláusulas, a inclusão de uma “cláusula transitória” que visa assegurar a liquidação 
aos Municípios, até finais de 2015, os desvios tarifários conforme Anexo IV-A (EVEF). 

• Anexos I, II, III, IV devem ser lidos como: Anexo I-A; II-A; III-A e IV-A.  
 

3.2.3 - Remuneração do Capital Social e Prémio de Risco 
 

Cláusula 17ª do CP – OT’s 10 anos calculados na média dos valores dos últimos 15 anos, exclusão 
das 3 observações mais elevadas e as 3 mais baixas, acrescida de 3 pontos de prémio de risco; 

O Prémio de Risco dos 3 pontos percentuais acordado (“Acordo Parassocial”), que “enquanto a 
Sociedade necessitar de consolidar a sua situação financeira, nomeadamente para reforçar os 
capitais próprios, as PARTES acordam, entre si, deliberar favoravelmente em Assembleia Geral, 
que a aplicação de resultados de cada exercício, destine a margem que acresce à rentabilidade 
das Obrigações de Tesouro portuguesas a 10 anos, prevista na Cláusula 17.ª, n.º 2, alínea f), do 
Contrato de Parceria Pública, celebrado em 13 de Agosto de 2009, e na Cláusula 13.ª, n.º 2, alínea 
i), do Contrato de Gestão celebrado em 25 de Setembro de 2009, para constituição e reforço de 
reservas livres.” 

 
Nota: Este “tema” está também vertido no EVEF (pagina 24) e a deliberação (da AG da EGP) vai 
no sentido do “Prémio de Risco” neste primeiro período (2016-2020) ser aplicado no reforço do 
capital social da EGP por parte de cada um dos acionistas.  
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3.2.4 - Fee´s de Gestão 

 
Acordado a diminuição dos atuais valores de 3% para 2,25% - Inscrito no Acordo Parassocial - 
Cláusula 4ª 
“O valor de 2,25% do volume de negócios da Sociedade previsto para pagamento dos custos 
decorrentes dos serviços de administração, gestão e assistência técnica é partilhado entre as 
partes na proporção de 1,5%, para a AdP e de 0,75%, para a AMGAP.”  

 
3.2.5 – EVEF (2015) – Anexo IV-A (CP) 

 
Pressupostos Gerais: 20 Municípios; 9 sistemas de AA e 20 sistemas de AR; Contas de partida: 
Orçamento e Projeto tarifário 2015 (página 8); 

• Investimento de capital fixo: (129 M€-2016-2025) com apoio 70% - 90 M€ Fundo Coesão; 47 
M€ investimentos de substituição a partir de 2030 (página 8); 

• Tarifário: Tarifa fixa, 50% População servida / 50% Alojamentos abrangidos; Tarifa fixa no final do 
período (2016-2020) representará 30% da tarifa média (atualmente representa 55%); 

•Tarifas médias previstas EVEF (2015) (período de 2016-2020): AA – 0,5631 a 0,5673 €/m3 e 
AR – 0,5558 a 0,5688 €/m3; 

•Tarifas médias no EVEF (2009): AA - 0,5581 a 0,5815 €/m3 e AR – 0,7188 a 0,7347 €/m3; 

•Desvios de Recuperação de Gastos: devolução aos Municípios “desvios tarifários” – superavit 
2,5 M€, de acordo com o contributo (%) que cada um deu para o volume de negócios (página14); 

•Retribuição aos Municípios (Rendas): Aplicação da cláusula 21ª, as infraestruturas não podem 
ter um valor inferior a 15 % (do valor de custo – descontando os apoios comunitários e nacionais) 
com um limite máximo de 3,5 % do volume de negócio dos rendimentos tarifários (página21); 

 
3.2.6 - Regulamento da Comissão de Parceria (Anexo III) 

 
• Compete à CP acompanhar, supervisionar e fiscalizar a atividade da EGP; 

• A EGP deve sujeitar à aprovação da CP (maioria qualificada de 2/3), os seguintes instrumentos de 
gestão: 

- Planos de atividade, de investimento e financeiros quinquenais;  

- Os projetos tarifários quinquenais e atualizações obrigatórias do EVEF; 

- Apreciação dos fundamentos da revisão intercalar do EVEF; 

- Projeto de regulamento-tipo de exploração dos serviços de águas; 

- Minutas dos contratos de fornecimento e de recolha com os utilizadores diretos; 

- As propostas de reequilíbrio económico-financeiro; 
Nota: as deliberações destas matérias têm que ter, de acordo com o n.º 5 do art.º 5º, uma maioria 
de 2/3. 

 
Constituição da CP (Cláusula 8ª do Contrato de Parceria) 
Composta por 5 membros efetivos –2 (Estado), 2 (Municípios) e 1 que Preside (externo às partes 
outorgantes) indicado por unanimidade e há ainda 4 suplentes (dois indicados pelos Municípios e 2 
pelo Estado). 
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Reuniões: 4 vezes ao ano; Presenças: a totalidade dos membros; Remuneração: Senhas de 
Presença se não existir impedimento legal.  
 
3.2.7 - Acordo Parassocial AdP - AMGAP 

 
• Firmado entre os acionistas da Sociedade, AGdA, SA, representantes do Estado e dos Municípios 
– AdP (51%) –AMGAP (49%); 

 
• A Sociedade é a entidade gestora, em regime de parceria, do Sistema Público Integrado de Águas 
do Alentejo, doravante SPPIAAlentejo, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de 
Abril; 

 
• Das ações da Sociedade apenas podem ser titulares entes públicos, tal como definidos na alínea 
e)do n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 71/88, de 24 de Maio;  

 
• Cláusula 2ª (Prémio de Risco dos 3 pontos %): 
Enquanto a Sociedade necessitar de consolidar a sua situação financeira, nomeadamente 
para reforçar os capitais próprios, as PARTES acordam, entre si, deliberar favoravelmente em 
Assembleia Geral, que a aplicação de resultados de cada exercício, destine a margem que acresce 
à rentabilidade das Obrigações de Tesouro portuguesas a 10 anos prevista na Cláusula 17.ª, n.º 2, 
alínea f), do Contrato de Parceria Pública, celebrado em 13 de Agosto de 2009, e na Cláusula 13.ª, 
n.º2, alínea i), do Contrato de Gestão celebrado em 25 de Setembro de 2009, para constituição e 
reforço de reservas livres. 

 
• Cláusula 4ª (Fee´s de Gestão): 
O valor de 2,25 % do volume de negócios da Sociedade previsto para pagamento dos custos 
decorrentes dos serviços de administração, gestão e assistência técnica é partilhado entre as 
partes na proporção de 1,5%, para a AdP e de 0,75%, para a AMGAP.  

 
3.2.8 - “Acordo de Entendimento”/ Considerandos do CP 

 
A AMGAP– apresentou ao MAOTE uma proposta de “Acordo de Entendimento” que pudesse ser 
subscrita pelas partes como corolário e enquadrador do Processo de Revisão dos Instrumentos 
estruturantes do SPPIAA cujos eixos fundamentais seriam: 

 
• Afirmação dos Princípios inerentes à criação do SPPIAA; 

• Modelo Técnico (investimentos); 

• Financiamento dos Fundos Estruturais; 

• Investimentos em Baixa; 

• Fee´s de Gestão; 

• Desvios Tarifários; 

• Revisão do EVEF(2009). 

A “Minuta da Adenda” ao Contrato de Parceria inscreve um conjunto de Considerandos que 
articulados com as matérias revistas em sede de instrumentos estruturantes da “Parceria de Águas 
Públicas do Alentejo” vão ao encontro do “Acordo de Entendimento”: 

 
• Afirmação dos Princípios inerentes à criação do SPPIAA – CP – “Considerando que as partes 
reiteram os princípios que estiveram na base da constituição da presente parceria pública, o seu 
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carácter inovador no contexto das soluções para o sector e a sua característica de sistema de 
titularidade municipal” 

• Modelo Técnico (investimentos) – CP -“Considerando que os municípios aceitam alterações à 
solução técnica inicialmente estabelecida, quer na natureza das intervenções, quer na sua 
calendarização” 

•Financiamento dos Fundos Estruturais – CP - “Considerando que o Estado e os Municípios 
reconhecem o relevante interesse público dos investimentos vertidos na solução técnica…e a 
importância do acesso aos fundos europeus e nacionais para execução do Contrato” 

•Investimentos em Baixa; - CP -“Considerando que os municípios reconhecem a necessidade de 
efetuarem investimentos em baixa, como forma de melhoria da eficiência das redes, condição 
indispensável para a sustentabilidade do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do 
Alentejo” 

•Fee´s de Gestão;-Acordo Parassocial (cláusula4ª) 

•Desvios Tarifários;-Cláusula transitória do CP, CG e do EVEF (página14) 

•Revisão do EVEF (2009) – Anexo IV-A 
 

Nota: A par destes considerandos (inscritos no “enquadramento” da Minuta do aditamento ao CP), 
outros considerandos, não menos relevantes são inscritos, como o “reconhecimento da 
autonomia dos municípios nesta área…” “ 
 

O Vereador Paulo Nascimento usou da palavra, congratulou-se com o enquadramento realizado, 
referindo a importância da informação disponibilizada, e realçou também a importância de se 
manterem os princípios orientadores que estiveram na base desta parceria, nomeadamente, a 
existência de uma parceria pública – pública para a gestão da água, salvaguardando princípios de 
autonomia das autarquias. O Vereador fez questão de sublinhar o papel fundamental que a Câmara 
Municipal de Castro Verde teve em todo este processo, com muito mérito do então presidente 
Fernando Caeiros, e que levou a criação do Decreto-Lei 90/2009, que permitiu a formalização desta 
parceria pública para a gestão da água, quando as orientações das políticas nacionais neste campo 
não eram essas. 
 
O Vereador António José Brito destacou o modo detalhado como foi apresentada a explicação por 
parte do Senhor Presidente sobre esta matéria, bem como as informações prestadas sobre aquilo 
que diz respeito ao nosso concelho, nomeadamente o plano de intervenções previstas neste 
domínio. 
 
Por outro lado, congratulou-se com a capacidade de entendimento que os municípios envolvidos 
tiveram para aperfeiçoar e consolidar os contratos em análise, destacando a importância desse 
acordo que envolve diferentes sensibilidades políticas numa matéria tão sensível e muitíssimo 
importante para as populações como é o abastecimento público de água. 
 
Apreciado o assunto, e passado à votação, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente, 
para posterior decisão da Assembleia Municipal, os aditamentos aos Contratos de Parceria e de 
Gestão em causa, concedendo igualmente poderes ao Sr. Presidente da Câmara para subscrever 
os referidos aditamentos, em representação do Município. 
 
Ficam anexos à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos, os 
documentos que constituem a proposta ora aprovada. 
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2. Proposta de adesão do Município de Castro Verde à AMALentejo: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
“Considerando que: 

• O Alentejo, apesar das suas grandes potencialidades, é hoje uma região envelhecida, 
desertificada, em que a carência de emprego obriga as camadas mais jovens a procurar 
alternativas fora da região e até no estrangeiro, comprometendo o presente e hipotecando, 
ainda mais, o futuro. 

• O Poder Local Democrático tem assumido um papel fundamental no desenvolvimento das 
regiões, pela sua proximidade aos cidadãos, pela sua natureza plural, colegial e 
participativa, tendo contribuído para a melhoria das condições de vida das populações, 
sendo a mais eficaz e eficiente forma de poder para a gestão democrática dos territórios, 
colocando-os ao serviço dos verdadeiros interesses das populações. 

• A Regionalização Administrativa do País está consagrada na Constituição da República 
desde Abril de 1976, sem que a sua criação e institucionalização se tenha tornado 
realidade. 

• A AMAlentejo defende o Desenvolvimento Económico e Social do Alentejo, a Valorização, 
Defesa e Aprofundamento do Poder Local Democrático, a Defesa da Regionalização 
Administrativa do Continente. Afirmando-se como um movimento democrático e plural pelo 
desenvolvimento do Alentejo e pelo bem-estar das suas populações. 

 
Proponho a adesão do Município de Castro Verde à AMAlentejo.” 
 
Apreciado o assunto, onde o Sr. Presidente desenvolveu a proposta apresentada, foi a mesma 
submetida a votação, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade e nominalmente aderir à 
AMAlentejo, conforme proposto pelo Sr. Presidente. 
 
Ficam anexos à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos, os 
documentos que constituem a proposta ora aprovada. 
 
3. Propostas do Acordo de Gestão, do Modelo de Repartição de Custos e do Regulamento do 
CAGIA - Canil/Gatil Intermunicipal: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação a proposta formulada pelo Sr. Vereador António João 
Colaço relativa à apreciação e votação da minuta do Acordo de Gestão, do Modelo de Repartição 
de Custos e do Regulamento de funcionamento do CAGIA - Canil/Gatil Intermunicipal da 
RESIALENTEJO. 
 
Apreciado o assunto, onde o Sr. Vereador António João Colaço desenvolveu a proposta 
apresentada, deliberou Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar os documentos acima 
referidos. 
 
Ficam anexos à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos, os 
documentos que constituem a proposta ora aprovada. 
 
4. Proposta do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde: 
 
Apreciou a Câmara a proposta do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro 
Verde para efeitos de submissão a consulta pública, conforme proposto pelo Sr. Vereador António 
João Colaço. 
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Apreciado o assunto, onde o Sr. Vereador António João Colaço desenvolveu a proposta 
apresentada, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Castro Verde, para efeitos de submissão a consulta pública, por 
um período mínimo de 30 dias. 
 
Ficam anexos à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos, os 
documentos que constituem a proposta ora aprovada. 
 
5. Emissão de pareceres prévios para a celebração e renovação de contratos de aquisição 
de serviços: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a apreciação da Câmara os pedidos de emissão de pareceres prévios, 
formulados pelo Gabinete de Planeamento e Gestão de Contratos, através das suas informações 
registadas com nºs. 6768 e 6775, que a seguir de transcrevem, para a celebração dos contratos de 
aquisição de serviços abaixo indicados: 

“Considerando o disposto no art.º 75º/12, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro, Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, 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 art.º 3º da Portaria nº 149/2015, de 26 de Maio, que 
estabelece quais os elementos que devem instruir o pedido de parecer, e se encontram em anexo 
ao mapa resumo que é apresentado. 
 
Neste sentido, solicito a V.Ex.ª, e ao abrigo do disposto no art.º 75º/5, da LOE, pareceres prévios 
favoráveis das aquisições de serviços, cujo objeto consta dos mapas anexos às presentes 
proposta”  
 
Referem-se as informações acima referidas à celebração dos seguintes contratos: 

• de aquisição de serviços artísticos no âmbito da Planície Mediterrânica/2015, a celebrar 
com a Associação Cultural Sete Sóis - Sete Luas, por ajuste direto (regime geral, pelo 
preço base de 36.620,00 €. 

• de aquisição de serviços artísticos no âmbito do XXIII Festival Sete Sóis - Sete Luas, a 
celebrar com a Associação para a Promoção de Música e Dança - Pédexumbo, por ajuste 
direto (regime geral, pelo preço base de 11.632,00 €. 

• de elaboração de Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano para o período de 
programação 2014-2020, por ajuste direto (regime geral),  pelo preço base de 25.000,00 € 

• de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, tipo simples, para os 
elevadores instalados nos edifícios da Fábrica das Artes e do IN Castro, em Castro Verde, 
por ajuste direto (regime geral) pelo preço base de 560,00 €/trimestre, por um período de 
um ano, podendo ser eventualmente renovado por períodos sucessivos de um até ao limite 
de 3 anos. 

 
Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência prevista no art.º 75º/5 e 12 da Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, 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 referidos contratos de prestação de serviços. 
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Em seguida submeteu o Sr. Presidente á apreciação o pedido de emissão de parecer prévio para a 
renovação do contrato de prestação de serviços de manutenção do relvado natural do Estádio 
Municipal 25 de Abril, em Castro Verde, com a empresa JSR - Jardins, Serviços e Representações 
Ld.ª., por ajuste direto (regime geral) perlo preço base 10.800,00 €/ano. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência prevista no art.º 75º/5 e 12 da Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira, emitir pareceres prévios favoráveis para a 
renovação do referido contrato de prestação de serviços. 
 

DIVISÃO DE OBRAS E GESTÃO URBANSITICA 
 

1. - Obras particulares/Outros: 
1.1. - Deliberação final sobre processo de obras: 
 
Apreciou a Câmara os projetos das especialidades para efeitos de deliberação final sobre o 
processo de obras, registado com o nº. 5/2014, requerido por Filipe Jorge Pereira de Oliveira, para 
demolição e construção de três edifícios destinados a turismo rural na Herdade do Zambujal, sito 
na União de Freguesias de Castro Verde e Casével. 
 
A Câmara, em face dos pareceres proferidos pelo Gabinete de Gestão Urbanística sobre os 
mesmos projetos, deliberou, por unanimidade e nominalmente, aprová-los para os efeitos acima 
referidos. 
 

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 17 horas, 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. 
 
 


