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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 20/2015 
 
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 14,45 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Deliberou a Câmara por unanimidade registar em ata o voto de pesar pelo falecimento do 
funcionário Francisco Jacinto Tomé e endereçar as sentidas condolências à respetiva família. 
 
Deu o Sr. Presidente conhecimento do convite (dia aberto) dirigido à população a visitar as 
instalações da ETA - Estação de Tratamento de Águas do Monte da Rocha, no próximo dia 1 de 
Outubro, das 10 às 12,30 horas, e à ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Castro 
Verde, das 14,30 às 16,30 horas, no âmbito do Dia Nacional de Água, convite este que endereçou 
igualmente a todo o executivo municipal. 
 
Deu o Sr. Vereador Paulo Nascimento conhecimento das obras de requalificação recentemente 
efetuadas no Tanque de Aprendizagem das Piscinas Municipais. 
 

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 unanimidade. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. - Proposta da 8ª. alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2015: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 8ª alteração a efetuar ao 
Orçamento e Opções do Plano (AMR e PPI), descrevendo o conteúdo da mesma. 
 
Apreciada a proposta de alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, foi 
a mesma aprovada, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores António José de Brito e 
Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 
Fica anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrito. 
 
2.- Versão preliminar das propostas do Orçamento e Opções do Plano - 2016: 
 
Submeteu o Senhor Presidente para apreciação informal a versão preliminar das propostas das 
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2016, para efeitos de submissão a apreciação 
pública, bem como ao abrigo do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, conforme previsto no 
Decreto-Lei nº.24/98, de 26 de Maio, até ao próximo dia 12 de Outubro, prevendo-se a sua 
apreciação e votação na especialidade na reunião ordinária a realizar no dia 14 do mesmo mês. 
 
O Sr. Presidente apresentou os documentos previsionais referindo: 
 
“As GOP’s e o Orçamento Municipal para 2016 estão a ser preparados num contexto “sui generis”, 
onde o enquadramento e as premissas base são praticamente desconhecidas: 
 

Em 1º lugar, não existe Orçamento de Estado, nem qualquer proposta e isto dever-se-á ao 
facto de se realizarem eleições legislativas no próximo dia 4 de Outubro; 
Mas também, na campanha eleitoral para estas eleições, ainda não ouvi nenhuma 
referência à situação em que o Poder Local Democrático se encontra, nem propostas 
concretas sobre para a melhorar. Os cortes sucessivos no financiamento, a limitação à sua 
capacidade de endividamento, enfim todos os constrangimentos que os últimos governos 
(a pretexto de uma crise para a qual nada contribuiu) impuseram à sua autonomia e 
capacidade de realização, parecem ser matéria tabu dos partidos do arco da governação 
(PSD / CDS / PS):  
Por fim, o acesso aos Fundos Comunitários continua envolto em nevoeiro cerrado e as 
perspetivas temporais para a elaboração e entrega de candidaturas continuam muito 
remotas e a sua concretização efetiva ainda mais longínqua. 

E como sabem estas constituem as principais fontes da receita da Câmara Municipal! 
 
Posto isto, e não é pouco, elaboramos esta proposta de GOP´s e Orçamento para 2016 partindo do 
balanço e avaliação da atividade desenvolvida tendo como referência o programa eleitoral da CDU, 
sufragado maioritariamente nas últimas eleições autárquicas, as Opções do Plano e Orçamento 
aprovados para 2014 e 2015 e os contributos recolhidos no quadro da metodologia participativa 
habitual: 
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• Reuniões e recolha de contributos dos serviços municipais; 
 

• Recolha de contributos do executivo municipal (Os vereadores do PS, em resposta à nossa 
solicitação, remeteram as suas propostas por mail de 4 de Setembro e, sobre elas, voltarei 
mais à frente); 
 

• Reuniões e recolha de propostas e contributos com os executivos das Juntas de Freguesia; 
 

• Reuniões descentralizadas com as populações do concelho (S. Marcos, dia 21/09 às 
19h00, Sta Bárbara de Padrões, dia 23/09 às 18h30, Castro Verde, dia 26/09 às 18h30, 
Casével, dia 26/09 às 21h00 e Entradas, dia 28/09 às 21h00). 

Procuramos assim definir um quadro de partida realista em termos de receita municipal e, 
posteriormente, de acordo com as opções estratégicas sufragadas e a observância dos princípios 
básicas (equilíbrio orçamental, taxa de execução da receita > 85%, limite das despesas com 
pessoal, etc.) as ações e Investimentos mais significativos a incluir nas GOP's e Orçamento para 
2016. 
 
1 - RECEITA 
1.1 - Impostos Diretos 

Taxas do IMI: Como em 2015, propomos as taxas mais baixas que a lei faculta (0,3%); 
Taxas da Derrama sobre o IRC → Idênticas às do ano de 2015 - Em 2015, recebemos 600 
mil euros e as perspetivas são em baixa. 
Participação Variável no IRS → Propostas idênticas às do ano de 2015 = 0% 

De forma realista estima-se uma receita de ± 1.400.000,00 € em termos de Impostos Diretos. 
 
1.2 - Venda de Bens e Serviços 

Face à taxa de inflação de 2014 (-0,3%), propomos a não atualização da Tabela de Taxas 
e Preços (aprovada pela CM em 03/12/2014 e pela AM em 17/12/2014) conforme 
estipulado no respetivo Regulamento. 

 
Revisão dos regulamentos de água, saneamento e resíduos, (aprovados pela Câmara 
em 19/12/2014, para submissão a parecer da ERSAAR), 
Por força dos pareceres da ERSAAR introduzimos as alterações e "correções" que 
entendemos convenientes e aceitáveis, e levadas a apreciação e votação na reunião da 
CM (16/09/2016). 
 

Depois serão submetidos a consulta pública (por um período de 30 dias) e, em simultâneo 
a parecer da ERSAAR. 
 

Por fim, serão levados a apreciação e votação da Assembleia Municipal de Dezembro para 
entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2016. 

 

Entretanto será elaborada a atualização de preços da água, saneamento e resíduos 
decorrentes do estipulado nos novos regulamentos, que deverá ser remetida para parecer 
à ERSAAR até 15/10, por forma a entrarem em vigor, também a 1 de Janeiro de 2016. 
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1.3 - Fundos Comunitários – PORTUGAL 2020 
 

• INVESTIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO DO BAIXO ALENTEJO 
o Baixo Alentejo = 26.800.000,00 € dos quais - POSEUR = 232.000,00 € 

                                                                 - POISE = 1.600.000,00 € 
o Castro Verde = ± 1.700.000,00 € 

 
No Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial contratualizado com a CIMBAL, os 
montantes alocados ao Município de Castro Verde rondarão o milhão e setecentos mil 
euros, ou seja cerca do 1/3 das verbas recebidas no anterior quadro comunitário. 
 
Penso que não vale a pena fazer muitos comentários a não ser que, para além dos valores 
caricatos, o pior é o facto das áreas de possíveis candidaturas não se adequarem 
minimamente as necessidades objetivas das autarquias e da região: 
Estão de fora as estradas … redes de águas e esgotos “em Baixa” (?) …  
Por outro lado, “pensamos” que poderemos ter acesso a outros Fundos através de: 
 

o ARU - Área de Regeneração Urbana de Castro Verde + Instrumento financeiro 
 

o DLBC’s - Desenvolvimento Local de Base Comunitária – ESDIME e 
ALENTEJO XXI  

 
o POSEUR (Prog. Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) 

- Resíduos e Ciclo Urbano da Água 
 

o POCTEP (Prog. Operacional de Cooperação Territorial Espanha-Portugal) – AECT 
FPI – Ayuntamento de Huelva (Projeto CRETA) 
 

Muitas das rubricas inscritas no PPAMR e no PPI procuram salvaguardar as hipóteses que 
julgamos mais viáveis para a apresentação de candidaturas num momento em que, decorridos 
quase dois anos sobre a entrada em vigor do atual período de programação dos Fundos 
Comunitários (2014/2020), persistem o desconhecimento e incerteza sobre os "eixos" (áreas) aos 
quais as autarquias se podem candidatar, os regimes (fundos perdidos ou reembolsáveis) e 
respetivas taxas de comparticipação e sobretudo o “timing” da sua operacionalização efetiva 
(regulamentos e abertura de concursos). 
 
Para o cálculo estimativo da RECEITA considerou-se a aprovação de um conjunto de 
candidaturas a Fundos Comunitários no quadro de uma programação físico-financeira 
exequível, mas admitindo como imprescindível o recurso ao crédito bancário para poder dar 
início às obras e permitir, desse modo, “ganhar maturidade” na apreciação das 
candidaturas. 
 
1.4 - Empréstimo(s) 
 
Face à capacidade de endividamento do Município, que neste momento ronda o milhão e 
oitocentos mil euros (1.800.000,00 €), para fazer face ao financiamento parcial destas obras, 
propõe-se o recurso ao crédito bancário num montante aproximado de 1.700.000,00 €, subdividido 
em 2 empréstimos com a seguinte calendarização preliminar: 

• 1º Empréstimo a contratar em 2015/16, no montante de ± 900.000,00 € (a utilizar em 
2016/2017); 
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• 2º Empréstimo a contratar em 2016/17, no montante de ± 800.000,00 € (a utilizar em 
2017/2018/2019). 

Sobre a posição do PS sobre esta matéria e sobretudo sobre os alarmismos e a demagogia com 
que, baseados em dados falsos e em erradas opções de gestão, nos têm bombardeado 
ultimamente, teremos certamente muitas ocasiões de nos pronunciarmos detalhadamente. 
 
Tendo em conta os pressupostos acima referidos considerou-se que o valor global da 
receita deveria rondar os 11.000.000,00 €. 
 
2 - DESPESA 
 

Neste quadro definimos uma estratégia de atuação nos próximos anos de 2016 / 2017 e as 
ações e investimentos mais significativos a incluir nas GOP's para 2016 que, de forma 
resumida, passo a referir: 
 

• Manter o apoio e a colaboração com as Freguesias do concelho, tanto a nível das 
despesas correntes como das de capital para fazer face aos respetivos 
investimentos 
 

O disposto nos “Acordos de Execução”, “Contratos Inter-administrativos” e “Acordos de 
Colaboração”, aprovados em 2014 mantém-se em vigor durante todo o mandato. 
Assim, propomos a manutenção dos montantes alocados no ano 2015, com a ressalva 
sempre assumida e explicitada de que se houver necessidade de reforço das 
transferências de “capital” decorrentes da iniciativa e capacidade das JF’s, a CM dará 
sempre a cobertura adequada. 
 

Continuaremos a manifestar a nossa vontade firme na reposição do mapa administrativo do 
concelho nomeadamente no apoio às propostas do PCP apresentadas na AR p/ a "criação” 
das freguesias de Castro Verde e Casével. 

 
• Manter os níveis de apoio ao movimento associativo do concelho nas suas diferentes 

áreas de intervenção: proteção civil e segurança, ação social, cultura, desporto e 
lazer  
 

• Manter o acompanhamento do sector da educação e ensino, assumindo, como 
sempre o fizemos, as nossas responsabilidades – umas delegadas e muitas 
assumidas de modo próprio. 
 

Mais uma vez daremos continuidade à reivindicação junto do Ministério da Educação e 
Ciência de iniciarem as obras de requalificação da Escola Secundária e a renovação do 
respetivo mobiliário e equipamento. 
 

• Manter a nossa participação ativa no acompanhamento e gestão dos sistemas “em 
alta” assegurados pela Agda e pela ResiAlentejo e promovendo as respostas 
adequadas e possíveis nos sistemas “em baixa” da nossa responsabilidade.  

 

• Promoção de políticas ativas no âmbito do PEDU e da ARU/ORU de Castro Verde 
com vista à regeneração e reabilitação urbanas e à dinamização do mercado de 
arrendamento habitacional associadas à 
 

o Reabilitação do Parque Habitacional do Município; 
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o Reabilitação de arruamentos, estacionamentos e outros espaços públicos em 
Castro Verde no sentido de melhorar e privilegiar a circulação pedonal; 

 

o Remodelação das redes de infraestruturas de águas e esgotos em Castro Verde; 
 

o Ampliação do cemitério de Castro Verde; 
 

o Remodelação do Pavilhão Desportivo Municipal; 
 

o Remodelação das Piscinas Municipais no sentido de melhorar a sua eficiência 
energética; 

 

• Remodelação em parceria c/a EDP das redes de IP no sentido de melhorar a sua 
eficiência energética; 

 

• Requalificação do eixo viário Est. de Ourique / Casével / Castro Verde / Sta. Bárbara / 
Neves e a continuação da conservação/beneficiação dos caminhos agrícolas e 
vicinais; 

 

• Continuar a implementação do IN Castro – Centro de Ideias e Negócios e de políticas 
ativas de atração e diversificação de iniciativas empresariais para o concelho; 
 

• Concluir os projetos e aprovações da ZAE de Castro Verde com vista à sua 
implementação no terreno; 
 

• Apresentar, no âmbito da parceria CMCV / AACB / LPN, a candidatura de Castro 
Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO; 
 

• Cumprir com todos os nossos compromissos em matéria de pagamento de 
amortização e juros dos empréstimos contraídos. 

 
A referência explícita a estas ações e iniciativas, não significa menos preocupação ou o abandono 
da nossa intervenção noutras áreas – e estou a pensar na Educação/Ensino, na Cultura e 
Desporto, etc. – que constituem já uma “marca distintiva” da prática da Camara Municipal de Castro 
Verde. 
 

Para podermos ambicionar o sucesso que pretendemos do nosso trabalho em todas estas áreas é 
imperioso e urgente continuar a motivar os trabalhadores da Autarquia contra os ataques que sofrem 
diariamente por parte dos governos centrais (cortes dos salários, cortes de direitos e regalias, 
aumento do horário de trabalho, etc., etc.), voltar a ter a possibilidade de reforçar os nossos recursos 
humanos, estruturar os serviços face aos condicionalismos existentes (e não são poucos), 
proporcionar a melhoria das instalações e condições de trabalho, tudo isto no quadro das medidas de 
contenção e racionalização de custos que vimos implementando nos últimos anos. 
 
Propostas do PS 
 

Por fim, e como tinha anunciado gostaríamos de comentar as propostas apresentadas pelo PS: 
 

• Proposta 1 - Pólo da Biblioteca em S. Marcos da Ataboeira, c/ orçamento preconizado de 
60.000,00 €; 

Programado, projeto em fase de conclusão, e prespectiva de lançamento do procedimento 
concursal ainda este ano ou no início do próximo; 
Incluída na proposta de Orçamento para 2016 no Capítulo das Transferências de Capital 
para as Juntas de Freguesia. 
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• Proposta 2 - Campo Polidesportivo Descoberto, c/ orçamento preconizado de 175.000,00 €; 
Proposta inscrita no Programa Eleitoral da CDU para o presente mandato. 
Despacho c/ decisão de contratar (abertura de concurso público) de 08/06/2015; 
Publicação no DR – II Série nº 113, de 12/06/2015; 
Relatório Final de 07/09/2015; 
Despacho de adjudicação de 10/09/2015. 
Contrato de adjudicação de 25/09/2015 com a empresa HUBEHYDRAULIC, Lda. pelo valor 
de 97.781,75 €. 
Incluída na proposta de Orçamento para 2016 com o montante de 120.000,00 € 

 

• Proposta 3 - Reabilitação da EM 508 e do CM 1139 c/ orçamentos preconizados de 
150.000,00 € e 150.000,00 €, respetivamente; 

Proposta inscrita no Programa Eleitoral da CDU para o presente mandato. 
Incluída na proposta de Orçamento para 2016 e seguintes, com utilização de crédito 
bancário, com o montante de 150.000,00 € para o ano de 2016 e 450.000,00 € para 2017, 
no caso na EM 508, e de 50.000,00 € para 2016, 100.000,00 € para 2017 e 250.000,00 € 
para 2018, no caso da EM 1139. 
 

• Proposta 4 - Rede domiciliária de águas de Castro Verde c/ orçamento previsto de 
350.000,00 €; 

Proposta inscrita no Programa Eleitoral da CDU para o presente mandato. 
Continuação dos estudos já contratados com a empresa RSS e início das intervenções 
consideradas mais prioritárias 
Incluída na proposta de Orçamento para 2016 com a verba de 250.000,00 € com 
continuidade para os anos seguintes, estes já com utilização de crédito bancário, na 
hipótese, mais que provável, de não podermos apresentar uma candidatura a 
financiamento comunitário – (Ciclo Urbano da Água ou ARU). 
 

• Proposta 5 - Unidade Móvel Médico-Social com um orçamento preconizado de 78.000,00 €; 
Não aceite, com a mesma argumentação aduzida na apreciação da proposta de 
Orçamento para 2015. Para memória 
Nunca partilhámos a necessidade de adquirir e implementar uma UNIDADE MÓVEL 
SOCIAL E DE SAÚDE (que parece ser uma das bandeiras do PS em Castro Verde) tendo 
em conta a realidade do nosso concelho, onde, felizmente, não é significativo o número de 
habitantes que se possam classificar como população isolada. 
Através da Extensões de Saúde existentes em todas as freguesias (e na Sete) os serviços 
têm assegurado a prestação de cuidados médicos e de enfermagem à generalidade da 
nossa população (obviamente dentro das limitações que afetam todo o SNS – falta de 
recursos humanos, materiais e financeiros). 
Mas nada disto caiu dos céus aos trambolhões! (Como também não foi a remodelação da 
sala de atendimento do SUB – Serviço de Urgência Básica de Castro Verde, que, 
contrariamente à opinião de alguns, também não foi consequência exclusiva da intervenção 
do deputado Pita Ameixa! Para memória, que é coisa que parece faltar a muito boa gente, 
recordo que no documento “Apresentação e Objetivos Estratégicos” das Opções do Plano e 
Orçamento para 2015 (27/10/2014) escrevíamos: “… a intervenção do Município privilegiará o 
encontrar soluções, em parceria com a ULSBA e o Centro de Saúde, para a requalificação 
urgente do serviço de “urgência”.) 
Voltando às extensões de saúde, a sua existência e funcionamento é resultado da nossa 
atenção e reivindicação forte e persistente junto das entidades de saúde e também, é bom 
não esquecer, dos fortes investimentos municipais (geralmente protocolados com as Juntas 
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de Freguesias) na construção, melhoria e conservação dos espaços afetos a estas 
extensões de saúde. 

Temos que continuar atentos e lutar para que neste frenesim de encerramentos de serviços 
públicos, eles também não encerrem! 

Sobre a valência social, que parece ser agora a tónica forte da proposta apresentada, volto a frisar: 

Na análise que fazemos consideramos que a nossa realidade é diferente daquela que se 
verifica noutros territórios, sabendo que por vezes há tendência a replicar boas práticas 
sem equacionar todas as variáveis. 

No concelho de Castro Verde a própria morfologia física do território e o número e tipologia de 
aglomerados habitacionais não potencia, felizmente, o “isolamento” que por vezes se faz crer e 
que acontece, efetivamente, em concelhos vizinhos. Todos os aglomerados se encontram 
muito perto das suas sedes de freguesia e estas por sua vez da sede de concelho. 

Em todas as freguesias temos lutado para que se mantenham as extensões de saúde e 
continuamos a lutar para que as mesmas tenham mais capacidade de intervenção. 

Por outro lado, o apoio domiciliário prestado pelas IPSS´s abrange toda a área do concelho, 
bem como projeto de Desporto Sénior (no âmbito do qual tem sido desenvolvidas ações em 
áreas como a saúde, a segurança, etc. ou o serviço itinerante da Biblioteca Municipal. 

As Juntas de Freguesia acompanham o dia-a-dia das pequenas localidades e sempre que 
identificadas necessidades estabelecem os contactos necessários para dar resposta… são 
contributos que, todos eles diminuem distâncias e estabelecem relações sociais. 

Para concluir e em resumo: 
 

A proposta de orçamento municipal para 2016 é de 11.000.000,00 € a que se associará um saldo 
previsível que transitará de 2015 de aproximadamente 700.000,00 €. 
Para memória: 
• em 2015, o orçamento municipal inicial tinha sido de 11.800.000,00 € e o saldo que transitou de 

2014 foi de 1.024.436,78 euros. 
• em 2014, o orçamento municipal inicial tinha sido de 12.530.000,00 € e o saldo que transitou de 

2013 foi de 2.288.343,40 euros.” 
 
Posto isto, o Sr. Vereador António José de Brito afirmou que tinha registado as linhas da 
apresentação dos documentos em causa, considerando-as sucintas e pragmáticas assim com as 
opções politicas tomadas e que em sede de discussão faria então uma análise mais aprofundada 
das mesmas. 
 
3. - Proposta do Mapa de Pessoal para 2016: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação informal a versão preliminar da proposta do Mapa de 
Pessoal da Autarquia para o ano de 2016, prevendo a sua apreciação e votação na especialidade 
na reunião do executivo municipal a realizar no dia 14 de Outubro próximo. 
 
4. - Emissão de pareceres prévios para a celebração de contratos de aquisição de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.691) apresentada pelo Gabinete de 
Planeamento e Gestão de Contratos: 
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“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. 
 
Assim face ao exposto, solicito a V.Ex.ª, e ao abrigo do disposto no art.º 75º/5, da LOE, parecer 
prévio favorável, das várias aquisições de contratos de aquisição de serviços, cujo objeto consta do 
mapa anexo à presente proposta e que são os seguintes: 
 

• Serviços de manutenção e assistência técnica no âmbito do software instalado na 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Castro Verde, por ajuste direto (regime geral), 
pelo preço base de 750,00/ano. 

• Serviços de manutenção, assistência técnica para sistema de AVAC, Incêndios e Intrusão 
para vários edifícios municipais, por ajuste direto, pelo preço base de 20.000,00 €/ano. 

 
Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência prevista no art.º 75º/5 e 12º da Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José de Brito e Carlos Alberto Guerreiro Pereira, emitir pareceres prévios favoráveis para 
celebração dos contratos de aquisição de serviços em causa. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

1. - Proposta de Promoção do Festival Animatou - MEG -Museu de Etnografia de Genebra: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Portugal é o país convidado da 10ª. Edição do Festival Animatou, um festival de cinema de 
animação que anualmente acontece no MEG - Museu de Etnografia de Genebra, um dos museus 
de etnografia mais importantes da Europa. 
 
Paralelamente, ao programa de exibição cinematográfica, é criado um programa de promoção do 
pais convidado, onde se incluem manifestações culturais, degustação de produtos, etc. sendo que 
neste âmbito, Castro Verde/Alentejo foi convidado para ser o mote do programa “Terra da Gente”, a 
acontecer entre 9 e 11 de Outubro 2015. 
 
Esta participação implica a deslocação de uma comitiva de Castro Verde para assegurar o 
desenvolvimento das atividades programadas, nomeadamente do Grupo Coral “Os Ganhões de 
Castro Verde” e os “Moços D’uma Cana” para assegurar um conjunto de atuações e animações em 
diferentes momentos, bem como a dinamização de oficinas, contactos que foram estabelecidos 
previamente pela organização com as entidades em causa. 
 
Sendo que as questões ligadas com a venda e degustação de produtos locais do Alentejo foi 
diretamente tratada com uma empresa sediada em Castro Verde que trabalha na área da 
promoção de produtos locais no exterior, e que assumirá essa responsabilidade. 
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Esta proposta reveste-se de interesse de Castro Verde a vários níveis, sendo que para além da 
promoção dos produtos locais, estaremos a colocar a nossa identidade e tradição popular num dos 
mais importantes museus de etnografia, contribuindo para a afirmação da importância da nossa 
realidade, sendo que no programa definitivo será oferecido para o espólio do Museu, uma Viola 
Campaniça, uma Manta de Lã e uma gravação de uma moda dos “Ganhões”. 
 
Na sexta feira (9 de Outubro), os Ganhões atuarão às 18 horas e os Moços D’Uma Cana às 19 
horas, no auditório do MEG. 
No sábado (10 de Outubro), os Ganhões farão uma arruada na alameda do MEG. 
No domingo (11 de Outubro), decorrerá ao longo do dia uma oficina de construção de Viola 
Campaniça no MEG e pelas 17 horas uma oficina coletiva de danças alentejanas, dinamizada pela 
Associação Pédexumbo, com música ao vivo interpretada pelos Moços D’Uma Cana e “Os 
Ganhões”. 
 
Durante os dias do Animatou, o bar do MEG terá à venda produtos regionais do Alentejo e 
organizará um programa de degustações e a Loja do Museu terá à venda produtos de 
merchandising do cante e edições discográficas de cante e viola campaniça. Será também feita a 
distribuição de material promocional do concelho. 
 
Importa referir que a promoção exterior é uma ação inscrita nas Opções do Plano 2015 e na Carta 
Estratégica (Ação D.7), onde se afirma que “Esta ação consiste na dinamização de eventos e 
mostras itinerantes de cariz cultural em territórios exteriores ao concelho que promovam o 
conhecimento dos recursos, valores e práticas culturais. A estes eventos e mostras deverá ainda 
adicionar uma componente de comercialização de produtos locais (…). O papel a desempenhar 
pela autarquia estará fundamentalmente ligado à mobilização dos agentes culturais e à atribuição 
de apoio técnico e financeiro, bem como a participação ativa em termos institucionais e 
organizativos.” 
 
Assim, devidamente enquadrado nesta linha de orientação, e no contexto do trabalho de promoção 
que tem vindo a ser desenvolvido pelo Centro de Promoção do Património e Turismo, propõe-se a 
atribuição de um apoio de 8.000 € ao ANIMATOU Festival Internacional de Cinema de Genebra, no 
âmbito da promoção de Castro Verde no Programa Terra da Gente, a acontecer no Museu de 
Etnografia de Genebra, de 9 a 11 de Outubro 2015, que engloba também a publicação de um 
anúncio promocional no catálogo do festival.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, autorizando o pagamento do apoio financeiro em 
causa, no montante de 8.000 €. 
 
2. - Concessão de cartões sociais: 
 
Na sequência da informação nº. 647 da Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto e 
respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder 
cartões sociais a: Dora Maria Guerreiro Santiago Ruiz e Helena Cristina Batista Despacha, 
residentes em Castro Verde; Ivone Maria Diogo, residente no Monte da Sete; António Catarina de 
Brito Eugénio, residente no Monte de Almeirim; Joaquina Rosa Irenéu dos Santos Vitorino, 
residente em Casével; e a Joaquina Augusta da Costa, residente no Monte do Beringelinho, todos 
no escalão A. 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada por unanimidade pela Câmara para que 
produzam efeitos imediatos as respetivas deliberações. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 15,55 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. 
 
 


