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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 21/2015 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António João Fernandes Colaço, António José 
Rosa de Brito e Paulo Jorge Maria do Nascimento na qualidade de Vereadores.  
 
Faltou a esta reunião o senhor Vereador Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo senhor Presidente, declarada aberta a reunião pelas 21,45 h. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Deu o senhor Vereador Paulo Nascimento conhecimento do programa das iniciativas culturais a 
levar a efeito durante a próxima Feira de Outubro. 
 
Questionou o senhor Vereador António José de Brito a ausência de programação cinematográfica 
na agenda cultural. 
 
O senhor Vereador Paulo Nascimento informou que já estão a decorrer as sessões de cinema, às 
4ªs. feiras, no Fórum Municipal. 
 
No que se refere à projeção em 35 mm no Cine Teatro Municipal, realçou a grande dificuldade que 
existe em ter disponibilidade de filmes, situação que a Autarquia contava ter ultrapassado através 
de financiamento junto do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), mas que acabou por ser 
direcionado para a iniciativa privada, deixando as entidades públicas de fora. O senhor Vereador 
informou que foi feita nova candidatura para adaptar o equipamento do Cine Teatro a projeção 
digital e independentemente dos resultados adiantou que se está a tentar voltar à programação, 
possível, em 35 mm. 
 
O senhor Vereador António José de Brito alertou para a necessidade da Câmara dar resposta ao 
transporte dos alunos provenientes de São Marcos da Ataboeira e que no período da tarde das 4ªs 
feiras estão sem aulas e têm que aguardar transporte atá ao fim da tarde. 
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O senhor Presidente da Câmara tomou a devida nota mas afirmou que não pretendia fazer 
qualquer comentário sobre o assunto. 
 
Apresentou o senhor. Vereador António José de Brito, em seguida, a seguinte proposta: 

 
“Proposta 

 
1. A crescente degradação da vida económica das famílias, nomeadamente das mais numerosas, 
justifica uma atitude política concreta da administração pública no sentido de aliviar, por exemplo, a 
violenta carga fiscal que tem vindo a ser implementada, particularmente nos últimos quatro anos 
pelo Governo PSD/CDS. 
 
2. Com a publicação da Lei nº. 82/D-2014, de 31 de Dezembro, foi aditado o nº.13 ao artigo 112º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que prevê a possibilidade de os municípios 
aprovarem e proporem para deliberação da Assembleia Municipal, uma redução dos valores a 
liquidar de IMI, nomeadamente nos casos de imóvel destinado a habitação própria e permanente 
coincidente com o domicílio fiscal do proprietário. 
 
3. Essa redução do IMI pode ser concretizada atendendo ao número de dependentes que, nos 
termos do previsto no artigo 13º. do Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário 
em 31 de Dezembro, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Nº. de dependentes a cargo Redução da taxa até 
01 10% 
02 15% 
03 20% 

 
4. Tendo a Câmara Municipal o poder de agir no sentido de aliviar o enorme peso dos impostos 
cobrados às famílias do nosso concelho, o Partido Socialista, propõe que este órgão aprecie e 
aprove a redução da taxa do IMI no município de Castro Verde, nos valores percentuais máxima 
permitidos em cada escalão.”  
 
Analisada a proposta foi a mesma remetida para posterior agendamento e apreciação em reunião 
do executivo municipal. 
 

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 senhor 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. 
 

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

• Carta da Associação de Agricultores do Campo Branco enviando o programa das Jornadas 
Técnicas de Outono, a realizar em Castro Verde, no dia 15 do corrente mês. 
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• “E-mail” do Museu da Lucerna, enviando o programa do simpósio “Arqueologia Romana 
nas Rotas do Turismo do Baixo Alentejo” que vai realizar no próximo dia 6 de Novembro. 

• “E-mail” do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local dando 
conhecimento do acórdão nº.494/2015 do Tribunal Constitucional, sobre a 
“inconstitucionalidade da interferência do governo na celebração de Acordos Coletivos de 
Empregador Público com as Autarquias Locais.” 

• Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre “ACEEP - Acordos 
coletivos de entidade empregadora pública. Intervenção dos membros do Governo 
declarada inconstitucional.” 

• “E-mail” do SINDAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de 
Entidades com Fins Públicos sobre a “Negociação Coletiva à luz do Acórdão nº.494/2015, 
do Tribunal Constitucional. 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
movimento de tesouraria no período de 1 de Janeiro a 30 de Setembro de 2015, o qual apresenta 
os seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 
Saldo do ano de 2014 1.024.436,78 € 
Receitas cobradas 7.428.408,49 € 
Soma 8.452.845,27 € 
Despesas realizadas 7.798.824,66 € 
Saldo em 30.9.2015 654.020,61 € 

 
• Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2014 221.781,91 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 598.868,32 € 
Soma 820.650,23 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 608.990,31 € 
Saldo em 30.9.2015 211.659,92 € 
 

• Disponibilidades: 
Caixa  592,12 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 862.588,41 € 
Total das disponibilidades em 31.9.2015 865.680,53 € 
Documentos 29.559,32 € 
Total de movimentos de tesouraria em 31.9.2015 895.239,85 € 

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

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 30 de Setembro de 
2015: 502.557,50 € 
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2. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de 
Setembro, o qual se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
3. - Apreciação e votação das propostas do Orçamento e Plano de Atividades para 2016: 
 
Na sequência da apreciação informal das versões preliminares das propostas do Orçamento e 
Plano de Atividades para o próximo ano, realizada na reunião anterior, apreciou a Câmara a 
seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando que compete à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal, as Opções do Plano e proposta de Orçamento, cf. determina o artigo 33º.1/-c) da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, tal como atrás é mencionado, aprovar os 
documentos previsionais, p.f. do art.º 25-1- a) da mencionada Lei; 
 
Assim, face ao exposto, para que o processo esteja concluído em tempo oportuno, e seja presente 
ao Órgão competente para a sua aprovação, apresento aos eleitos que constituem o Órgão, 
Câmara Municipal, uma proposta dos documentos em causa, decorrido o seu período de 
apreciação pública, assim como cumprido o Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei nº. 
24/98, de 26 de Maio.” 
 
Apreciados os documentos previsionais para o ano de 2016, na generalidade e na especialidade, 
foram os mesmos submetidos a votação tendo sido aprovados por maioria, com a abstenção do 
senhor Vereador António José de Brito, que informou que ia apresentar a posteriori uma declaração 
de voto relativamente à sua abstenção, e que a seguir se transcreve: 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
A boa saúde e o fortalecimento da democracia exigem diferenças de opinião e reclamam uma 
permanente pluralidade que ajude a construir melhores soluções para a vida dos cidadãos. 
Infelizmente, não poucas vezes, perante as nossas propostas e posições alternativas, temos sido 
acusados de demagogia e de outras coisas mais graves que não queremos aqui recordar. 
 
Ficam essas atitudes com quem as assume e pratica! Com uma certeza: não são essas 
acusações mil vezes repetidas que vão travar a postura crítica, construtiva e elevada que queremos 
manter no exercício das nossas funções. 
 
Importa por isso lembrar, sobretudo aos mais distraídos, que nestes dois anos de mandato, a 
atestar a nossa atitude séria e responsável, está o facto de termos votado contra apenas duas 
propostas da maioria CDU (o aumento dos preços e das taxas municipais!). Tudo o resto 
viabilizámos, com voto favorável na esmagadora maioria das propostas ou abstenção por razões 
de princípio que sempre justificámos com muita clareza. 
Por isso, neste momento de análise das Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento de 2016, 
feita esta prévia declaração, queremos começar por destacar um facto que agora fica ainda mais 
claro: Os eleitos do PS tiveram razão antes do tempo! 
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Comecemos pela Derrama! Há um ano, na discussão das GOP de 2015, quando a maioria da CDU 
inscreveu uma previsão de receita de dois milhões de euros provenientes desse imposto, alertámos 
que a previsão estava errada e que a execução do documento ficava condicionada. 
Tínhamos razão: a Câmara recebeu de Derrama cerca de 590.000 euros e o “erro” da CDU atingiu 
1.400.000 euros de receita a menos. E é curioso recordar que o Senhor Presidente da Câmara, 
perante os nossos reparos e avisos para essa evidente possibilidade, respondeu assim: “Ao longo 
dos anos temos dado sobejas provas de maturidade e competência nesta matéria e não será agora 
que recebemos lições do PS, muito menos do seu eleito na CMCV, António José Brito”.  
 
Não quisemos dar lições, mas provavelmente a maioria da CDU deveria ter ouvido as palavras dos 
eleitos do PS com outro respeito e humildade! 

 
No caso do Campo Polidesportivo do Centro Escolar Nº2, não podemos deixar de destacar outra 
contradição. O Senhor Presidente respondeu deste modo perante a nossa proposta: “Voltamos a 
afirmar a nossa intenção de concretizar a obra durante o próximo ano [de 2015].” 
 
Estamos a dois meses do fim de 2015 e… quanto ao campo Polidesportivo, nem vê-lo! Parece que 
a obra está prestes a avançar, mas é bom que se diga que, se não fosse o esforço permanente do 
PS para não a deixar “cair no esquecimento”, recomendando com insistência a necessidade da sua 
concretização, talvez ficasse metida na gaveta até à véspera das eleições. 
 
Importa também destacar duas áreas essenciais:  
A rede de águas da vila de Castro Verde e a rede municipal de estradas.  
 
O PS propôs para execução em 2015 um investimento de 350 mil euros na Rede de Águas – uma 
proposta que, é bom recordar, o Senhor Presidente disse ser “no mínimo caricata”… pelo que 
não lhe merecia qualquer comentário. 
 
Porque certamente não estava a considerar caricatos os gravíssimos problemas da rede de águas 
da vila de Castro Verde, acreditamos que o Senhor Presidente estava a referir-se ao valor que 
propusemos para investimento em 2015. É portanto curioso que, no Orçamento de 2016, a CDU já 
tenha inscrito uma previsão de 250.000 euros de investimento – mais 100 mil euros do que tinha 
defendido para 2015. Agora cabe-nos a nós, sem qualquer ironia, afirmar que é “muito caricato” 
registar que a CDU afinal vai cada vez mais de encontro ao que o PS defende… 
 
No caso das estradas, não temos muito a dizer: há pelo menos 15 anos que estão previstas 
obras na Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa Bárbara) e no Caminho Municipal 1139 (Santa 
Bárbara/ Mina de Neves-Corvo). Como sabemos todos muito bem, têm sido apenas promessas 
eleitorais nunca cumpridas pela maioria da CDU. Para 2016, o PS propôs 350.000 euros para estas 
obras mas a CDU inscreveu no Orçamento 250.000. Esperamos que não venham considerar a 
nossa proposta desajustada e, daqui a um ano, na preparação do Orçamento de 2017, inscrever 
uma correcção em alta como fizeram agora com a rede de águas. 
 
Não queremos ser fastidiosos para a CDU e, por isso, destacamos aqui apenas os problemas que 
julgamos cruciais e que há muito estão por resolver no nosso concelho. Isto apesar das promessas 
repetidas dos eleitos da CDU, que não tiveram capacidade política para criar soluções, apesar de 
saberem propagandear muito bem as supostas virtudes da sua governação municipal. 
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É também neste âmbito que não podemos deixar de destacar a intenção já assumida pela maioria 
da CDU, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, de avançar com dois pedidos de 
empréstimo à banca num total de 1.700.000 euros. 
 
Como já tivemos oportunidade de afirmar anteriormente, entendemos que o recurso ao crédito é 
uma ferramenta de gestão que não deve ser “diabolizada”, mas o percurso da gestão camarária da 
CDU tem particularidades que, em relação directa com a necessidade de pedir dinheiro emprestado 
ao banco, não podemos deixar de destacar o seguinte: 

 
1 – A Câmara Municipal de Castro Verde recebeu de Derrama sobre o IRC, nos últimos 12 anos, 
cerca de 25,3 milhões de euros. 
 
2 – Durante estes 12 anos (apesar de tão avultadas receitas!) não foi capaz de resolver problemas 
tão graves como os que persistem na Rede de Abastecimento de Águas na vila de Castro Verde, 
na Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa Bárbara) e no Caminho Municipal 1139 (Santa 
Bárbara/ Mina de Neves-Corvo), entre outras intervenções há muito tempo inadiáveis. 
 
3 – Nestes anos, o valor recebido da Derrama sobre o IRC das empresas deveria ter feito toda a 
diferença na Câmara Municipal, até por comparação com outros concelhos que não receberam 
sequer 10% desse valor. Não ignoramos o que está feito… mas temos a obrigação de denunciar 
com firmeza o que sucessiva e inexplicavelmente ficou por fazer. 
 
4 – Acreditemos, pois, que estes empréstimos (para mais em contexto pré-eleitoral autárquico!) 
servirão para resolver estes problemas tão graves que afectam o quotidiano da nossa comunidade.  
 
Falemos agora das propostas do PS para as GOP 2017. 

� Aquisição/Implementação de Unidade Móvel Médico-Social 
� Polidesportivo do Centro Escolar nº 2 
� Reabilitação da Rede de Águas de Castro Verde 
� Reabilitação da Estrada Municipal 508 e do Caminho Municipal 1139 
� Criação do pólo da Biblioteca em S. Marcos da Atabueira 

 
Confiamos que o Polidesportivo avance em 2016 e acreditamos que São Marcos da Atabueira há 
muito tempo que merece ter a sua biblioteca. Por outro lado, já aqui discorremos sobre a previsão 
pouco ambiciosa que a maioria da CDU tem para resolver com a celeridade que todos exigimos os 
problemas da rede de águas e das estradas.  
 
Importa, portanto, destacar a rejeição repetida da aquisição de uma Unidade Móvel Médico-Social: 
um projecto que consideramos importante para as pessoas mais idosas do nosso concelho, 
sobretudo no plano social, mas que tem sido sucessivamente recusado pela CDU. Uma atitude, 
quanto a nós, erradamente fundada numa interpretação algo ortodoxa e que já não se usa do 
relacionamento entre as administrações local e central. 
 
Para terminar, não queremos deixar de salientar que registamos como positivo aquilo que está 
determinado no Orçamento para as áreas da cultura, desporto, tempos livres e apoios ao 
movimento associativo. E assinalamos como importante as respostas que estão previstas para os 
sectores da Educação e Ensino e os apoios ao sector social e às freguesias.  
Refira-se, aliás, que em mais de 95% dos casos, e isto tem de ser bem destacado, os eleitos do PS 
votaram a favor das propostas da maioria para as intervenções concretizadas e/ou planeadas 
nestas áreas. 
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Esta atitude mostra bem o nosso sentido de responsabilidade e a maneira como pomos os 
interesses da população à frente dos meros interesses da política e dos partidos. Assim fosse a 
conduta de outros!  
É também neste contexto que optamos pela ABSTENÇÃO na votação das GOP e Orçamento de 
2016, sendo certo que, independentemente disso, a maioria CDU contará sempre com a nossa 
permanente exigência, reparo e defesa de propostas alternativas, numa atitude construtiva e que 
corresponda aos verdadeiros interesses das populações do nosso concelho.” 
 
“O senhor Presidente, perante a intervenção do senhor Vereador do PS, António José Brito, não 
deixou de se congratular pelo reconhecimento feito pelo PS da justeza de 95% das propostas da 
CDU, o que significa que o caminho que temos desenvolvido e que continuaremos a percorrer é, 
genericamente, o melhor para o concelho de Castro Verde e para as suas populações. Se 95% das 
medidas executadas e das propostas efetuadas têm a aprovação do PS, significa que o que nos 
separa, pelo menos segundo o PS, são uns meros 5% das opções assumidas ao longo de todos 
estes anos. Isto significa afinal o reconhecimento do nosso trabalho e um louvor à forma como 
trabalhamos: pensando o nosso trabalho, maturando as nossas propostas e concretizando-as 
sempre que é oportuno ou sempre que financeiramente tal é possível. Por norma não deixamos 
cair as nossas propostas nem improvisamos ideias em cima do joelho só para fazer calendário. 
Contudo, ao contrário, aquilo com que nos deparamos perante as propostas do PS é um contínuo 
repetir e copiar de propostas nossas, que por uma razão ou por outra não se podem realizar. 
Sistematicamente, não encontramos nada de novo relativamente àquelas que são de há muito as 
nossas propostas. Ressalve-se o caso da Unidade Móvel de Saúde à qual, muito objetivamente por 
questões políticas, entendemos que não é uma boa proposta para o nosso concelho. Porque essa 
é uma matéria que, no nosso entendimento, diz exclusivamente respeito ao Estado, na qual não 
deveremos sem razão aparente, intrometer-nos. Porque entendemos que o fazê-lo contribuirá para 
o encerramento dos serviços de saúde ainda existentes nas sedes de freguesia e, pouco a pouco, 
estejamos nós, Município de Castro Verde, a pagar um serviço que deve ser o Estado a assegurar 
sem qualquer subterfúgio. Basta olhar o que se passa à nossa volta para perceber bem esta 
realidade. Naturalmente, se estivéssemos num concelho com uma população muito dispersa, com 
uma rede viária muito distinta da nossa, se não tivéssemos instrumentos, ao nível do cartão social, 
por exemplo, que salvaguardassem maiores dificuldades dos munícipes, se não tivéssemos a rede 
de lares de terceira Idade e centros de dia que temos, talvez equacionássemos essa questão 
doutra forma. Mas, senhor Vereador, a nossa realidade é bem distinta daqueles municípios de onde 
retirou o modelo e que, insistentemente, lhe serve para vir à carga. Aqui está alguma da 
percentagem que nos separa e a prova de que a nossa forma de olhar a despesa e os recursos 
que temos é bem diferente. É por estas e por outras que refutamos a acusação frequente de 
despesismo. E é por isso que não podemos deixar de perguntar onde é que está uma obra que 
tenhamos feito ou uma despesa avultada que seja inútil ou possa ser entendido como dinheiro mal 
gasto? Esta questão, cuja resposta está dada no elogio que nos fazem em estar de acordo com 
95% da obra que fazemos, serve também para acabar de vez com a questão do destino do valor da 
derrama que o Município de Castro Verde tem recebido da Somincor: gastámo-lo e bem gasto e o 
seu destino está à vista de todos. 
 
A propósito de derrama e do empolamento da receita nos documentos previsionais, é bom que se 
diga, que é uma prática corrente em todo o lado e que nós, desde há pelo menos 5 anos que o 
vimos assumindo politicamente. Porque uma coisa são os documentos previsionais, que é isso 
mesmo que são, previsionais, e seria gravíssimo não se ter a consciência disso mesmo, até pela 
gestão corrente que é necessário fazer com as nuances que ocorrem durante um ano de 
administração. Outra coisa, senhor Vereador, são os documentos da gestão concreta, da receita 
real. E esses, sim. Esses é que têm de ser claros e objetivos e serem o reflexo de uma gestão que 
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tem três faces: responsabilidade, interesse público e criação de qualidade de vida. Por isso, senhor 
Vereador, a sua razão antes do tempo não traz nenhuma mais-valia para a gestão do concelho e 
para pensar o seu governo, antes pelo contrário. Aliás, o mesmo acontece no que concerne aos 
ataques que faz ao empréstimo e à insistente confusão que traz às pessoas quando toca nesta 
questão misturando-a com dinheiro mal gasto e derrama, procurando confundir e embaralhar a 
cabeça das pessoas. Não vou voltar a repetir até porque é muito claro para que serve o dinheiro do 
empréstimo, a capacidade de endividamento que temos (que provoca inveja a muitos municípios) e 
a gestão que procuramos que seja cuidada e que não hipoteque o futuro do município. Senhor 
Vereador, o dinheiro gasto não é recuperável. Isto é. Se está de acordo com 95% da nossa gestão 
o dinheiro que sobra nos 5% em que discorda com ela dá para muito pouco. Mesmo, muito pouco.” 
 
A proposta do Orçamento aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas correntes: 9.210,000 
€; Receitas de Capital: 1.790,000 €; Total Geral das Receitas: 11.000,000 €; Despesas correntes: 
7.568,278 €; Despesas de capital; 3.431,722 €; Total Geral das Despesas: 11.000,000 €. 
 
Ficam anexas à presente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcritas as propostas 
dos documentos previsionais ora aprovadas. 
 
4. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2016: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara: 
 
“Considerando que vão a aprovar ao Órgão competente, Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, os documentos previsionais do Município, Opções do Plano (Plano Plurianual 
de Investimentos e Ações Mais Relevantes) e Orçamento. 
 
Considerando que nos termos do artigo 29º. do Anexo à Lei nº.35/2014, de 20 de Junho, 
conjuntamente com esses documentos, será também de aprovar o Mapa de Pessoal; 
 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs. a submissão do presente Mapa de Pessoal à 
Assembleia Municipal, para efeitos de decisão (deliberação), cf. determina o art.º 25º/1-o) do Anexo 
I à Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar e submeter a apreciação e 
votação da Assembleia Municipal a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2016. 
 
Fica anexa à presente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcrita a proposta do 
Mapa de Pessoal ora aprovada. 
 
5.- Emissão de pareceres prévios favoráveis para celebração e renovação de contratos de 
     prestação de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta apresentada pelo Gabinete de Planeamento e 
Gestão de Contratos: 
 
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. 
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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. 
 
Considerando que a mencionada portaria é aplicável à Administração Local Autónoma, pf. do seu 
art.º 2, que manda aplicá-la aos Serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 35/2014, 
de 20 de Junho, onde estão incluídas as autarquias locais. 
 
Assim face ao exposto, solicito a V.Ex.ª, e ao abrigo do disposto no art.º 75º/5, da LOE, parecer 
prévio favorável para renovação e celebração dos contratos de aquisição de serviços, cujo objeto 
consta do mapa anexo à presente proposta e que são os seguintes: 
 
Renovação - por ajuste direto (regime geral): 

• de manutenção preventiva para equipamentos municipais de Castro Verde, com a empresa 
Clitécnica Unipessoal Ld.ª, pela quantia de 2.940,00 €/ano. 

• de assistência Técnica, fornecimento de consumíveis (exceto papel) e peças a 
fotocopiadoras, com a empresa JV - Comércio de Equipamento e Serviços Ld.ª., pela 
quantia de 1.137,05 €/mês. 

• de serviços de plataforma eletrónica para a contratação pública, com a empresa 
Construlink - Tecnologias de Informação SA, pela quantia de 3.200,00 €/ano. 

• de serviços no âmbito económico e financeiro, com a empresa Pocalentejo Ldº., pelo valor 
de 12.000,00 €/ano. 

• de colheita e apresentação de resultados de análises clinicas, no âmbito da medicina do 
trabalho, com a empresa Laclibe - Laboratório de Análises Clinicas de Beja Ld.ª. pelo valor 
de 18,89 €/conjunto de análises até  ao valor de 7.200,00 €/ano. 

• na área da segurança e higiene do trabalho, com a empresa Ação Contínua - Saúde e 
Prevenção Unipessoal Ld.ª. pelo valor de 5.580,00 €/ano. 

• na área da medicina do trabalho, com a empresa H2ST - Higiene, Segurança e Saúde mo 
Trabalho, pelo valor de 600,00 € até ao montante de 10.000,00 €/ano. 

• de impressão de material informativo e promocional das atividades promovidas ou 
apoiadas pela Autarquia, com a empresa Arnaldo Matos Pereira Ld.ª., pelo valor de 0,76 €, 
até ao limite de 14.000,00 €/ano (lote 1) e 0,40 €, até ao limite de 10.000,00 €/ano (lote 2). 

 
Celebração: 

• de serviços para a realização da análises físico-químicas e microbiológicas às águas de 
consumo humano, recreativas e residuais, pelo preço base de 15.000,00 €/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 a abstenção do Sr.. Vereador António 
José de Brito, emitir pareceres prévios favoráveis para a renovação e celebração dos referidos 
contratos de aquisição de serviços. 
 
6. - Aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público: 
 
Na sequência da deliberação tomada na reunião realizada no dia 2 de Setembro, apreciou a 
Câmara o Relatório Final de análise da única proposta apresentada, pela empresa PETROGAL - 
Petróleos de Portugal SA, e no qual propõe a adjudicação do procedimento em causa, pelo preço 
de referência PETROGAL que vigorar no momento do abastecimento, com o desconto de 0,0528 
€/litro, a crescido de IVA a taxa em vigor., tendo deliberado, por unanimidade e nominalmente 
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homologar o referido relatório adjudicando o fornecimento dos combustíveis em causa à empresa 
PETROGAL nas condições propostas pela mesma. 
 
7. - Ratificação de licenças especiais de ruido: 
 
Submeteu o senhor Presidente a ratificação da Câmara as licenças especiais de ruído que 
concedeu, os 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 Marco Constantino - Unipessoal Ld.ª., para 
a realização de música ao vivo no Café 7ª. Arte, no período de 18 de Setembro a 16 de Outubro, 
das 22 às 2 horas, em cada dia do evento, e a Manuel António Rosa Raposo, em representação do 
Grupo Motard de Castro Verde, para a realização de baile, das 20 horas do dia 19 até às 3 horas 
do dia 20 de Setembro, no Parque de Feiras e Exposições de Castro Verde. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente ratificar a emissão da concessão das 
licenças especiais de ruído acima referidas. 
 

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 
 

1. - Projeto de arquitetura: 
 

Apreciou a Câmara o projeto de arquitetura apresentado por Tiago André Ramos Palma, para 
ampliação da sua habitação sita na Rua da Coophecave nº.20, em Castro Verde (proc.º. 19/2015), 
tendo em face do parecer emitido pelo Gabinete de Gestão Urbanística, deliberado, por 
unanimidade e nominalmente aprová-lo. 
 
2. - Constituição de propriedade horizontal: 
 
Apreciou a Câmara o pedido de constituição do prédio urbano, sito na Rua Fialho de Almeida nº.22, 
em Castro Verde, segundo o regime de propriedade horizontal, em duas frações, requerida por 
Jacinto Marques Costa, tendo em face do auto de vistoria efetuado ao mesmo imóvel pela 
Comissão de Peritos Municipais, deliberado por unanimidade certificar que o mesmo reúne os 
requisitos para ser constituído para os fins solicitados, dado que cada uma das frações autónomas 
cumpre o exigido pelos artigos 1414, 1415 e seguintes do Código Civil, constituem assim unidades 
distintas e isoladas entre si, com entradas autónomas para a via pública, a seguir identificadas: 
 
Fração A: Com entrada pela Rua Fialho de Almeida nº. 22, é formada por r/chão, destinada a 
habitação unifamiliar, composta por 2 salas, quarto, cozinha, hall, instalação sanitária, com a área 
bruta total de 61,75 m2, a que corresponde uma permilagem de 441,07, em relação à área total. 
 
Fração B: Com entrada pela Travessa da Paz, é formada por r/chão e 1º. andar, destinada a 
habitação unifamiliar, composta por hall, escadas de acesso ao 1º. andar, hall, cozinha, 2 quartos, 
sala e instalação sanitária, com a área bruta de 78,25 m2 a que corresponde uma permilagem de 
558,93 em relação à área total. 
 
Partes comuns: 
 
É comum à fração A e B a cobertura ainda que destinada a qualquer fração, e o solo em geral, bem 
como as fundações, pilares, paredes-mestras, e todas as partes restantes que constituem a 
estrutura do prédio e as instalações gerais de água, esgotos, eletricidade, de comunicações e 
semelhantes 
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3. - Concessão de alvará de autorização de utilização para fins turísticos e classificação - 
      Casa de Campo: 
 
Apreciou a Câmara o requerimento apresentado por Abetarda II - Hotelaria e Turismo Ld.ª. 
solicitando autorização de utilização para o empreendimento turístico, sito na Rua Gonçalves 
Correia nº.39, em São Marcos da Ataboeira, e vistoria para efeitos de classificação com a fixação 
da capacidade máxima e a respetiva placa identificativa - Casa de Campo. 
 
Em face da informação prestada pelos Serviços Técnicos Municipais, deliberou a Câmara por 
unanimidade e nominalmente, conceder o alvará de autorização de utilização requerida, com a 
classificação Casa de Campo, com a capacidade máxima de 9 quartos duplos para alojamento 
turístico, com a capacidade máxima no total de 18 camas fixas, e atribuir a placa identificativa 
correspondente ao sinal nº.9; letras - CC; figura - árvore e cor verde escuro (Pantone 3435) da 
Portaria nº. 1173/2010, de 15 de Novembro. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

1. - Protocolo de Cooperação “Projeto “Núcleo Museológico dos Aivados”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo senhor Vereador Paulo Nascimento: 
 
“A opção política e museológica de atribuir ao Museu da Ruralidade um plano de ação de “Museu 
do Território” que procura criar dinâmicas culturais e sociais descentralizadas na área territorial do 
concelho de Castro Verde, implica um maior envolvimento dos agentes comunitários e a sua 
afirmação como uma das linhas de orientação deste concelho de filosofia patrimonial. 
 
Assim, tendo presente o conteúdo da nota introdutória e os considerandos do protocolo de 
cooperação anexo, propõe-se a aprovação do mesmo no sentido de operacionalizar o 
funcionamento e criar novas dinâmicas no “Núcleo Museológico dos Aivados”, o que formaliza um 
maior compromisso dos parceiros que estiveram na sua génese: a Câmara Municipal de Castro 
Verde, a União de Freguesias de Castro Verde e Casével e a Associação do Povo dos Aivados.” 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, celebrar o protocolo 
de cooperação causa, nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, cuja minuta se 
anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
 
2. - Ratificação do Acordo de Cooperação para Candidatura ao Programa Europa Criativa: 
 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo senhor Vereador Paulo Nascimento: 
“A Câmara Municipal de Castro Verde, faz parte da Rede Cultural do Festival Sete Sóis Sete Luas, 
cuja confirmação de adesão foi reconfirmada e formalizada através da assinatura do Protocolo de 
Adesão à Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas, resultante do encontro de cidades e instituições da 
Rede, realizado em 11 de Abril de 2015, em Frontignan (França), e aprovado em reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Castro Verde de 29 de Abril de 2015. 
No protocolo de adesão uma das medidas apontadas para que a Rede possa alcançar os seus 
objetivos, passa pela elaboração de candidaturas a programas comunitários para suportar os 
custos das produções artísticas e intensificar a mobilidade de artistas. 
 
Importa informar que a Rede Cultural do Festival Sete Sóis Sete Luas, já teve apoio de programas 
comunitários como o Interreg-Medoc, o Programa Cultura 2000 ou o Programa Caleidescópio. 
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Assim, dando continuidade a esta filosofia enquadrada no protocolo de adesão à Rede, e uma vez 
que nos foi solicitado o envio dos documentos com a maior brevidade, proponho a ratificação do 
Acordo de Cooperação para Candidatura ao Programa Europa Criativa do projeto 
“EU.ME.MO.SSSL”, no âmbito da cooperação transnacional, tendo como chefe de fila a Associação 
Cultural Sete Sóis Sete Luas, nos termos do documento anexo. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, ratificar o acordo de 
cooperação em causa, nos termos propostos pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, cujos 
documentos se anexam à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 
 
3. - Ratificação da declaração de apoio ao Projeto “LIFE - VivaNatura - Descobrindo a Natura 
      2000”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo senhor Vereador Paulo Nascimento: 
 
“ O Município de Castro Verde, com uma área de 569,44 km2, possui 84,8% do seu território 
classificado com Rede Natura 2000, através das ZEP’s de Castro Verde e Piçarras. 
 
A identidade do território é uma realidade que deve ser do conhecimento da população e dos seus 
setores com o objetivo de melhorar a atitude e promover o seu envolvimento nesta rede de áreas 
de elevado valor natural. 
 
Para que se trabalhe em prol deste objetivo é muito importante a dinamização de campanhas de 
sensibilização no território, mas também de promoção e nível nacional. Esta ideia está na base que 
motiva a Liga para a Proteção da Natureza a apresentar uma candidatura ao programa LIFE, da 
Comissão Europeia, na área prioritária Governança e Informação Ambiental, centrando-se a 
candidatura na componente de informação. 
 
Assim, por consideramos esta candidatura importante para o concelho de Castro Verde, propomos 
a ratificação da declaração de apoio à candidatura “LIFE VivaNatura - Descobrindo a Natura 
2000”a, apresentar pela Liga para a Proteção da Natureza” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente ratificar a declaração 
de apoio em causa, cujos documentos se anexam à presente ata, dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos. 
 
3. - Concessão de cartões sociais: 

 
Conforme informação e documentação elaborada pela Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e 
Desporto, deliberou a Câmara por unanimidade e nominalmente, o seguinte: 
 

• Conceder cartões sociais a: Alexandra da Silva Fragoso e Maria Licínia Ribeiro Bernardes 
Madeira, residentes em Castro Verde; Vera Lúcia Patacas Ribeiro e Maria Manuela 
Machado Cabaço, residentes no Monte dos Geraldos; e Lucinda Maria Guerreiro Paulino, 
residente no Monte da Sete, todos no escalão A; e a Maria Alice Costa Palma, residente 
em Castro Verde, no escalão B. 

• Renovar os cartões sociais de Ana Assunção Domingos Canário, de Maria Clara Almeida 
Rodrigues, residente em Castro Verde, no escalão A, e de Maria dos Anjos Gonçalves 
Malveiro Silva, residente em Casével, no escalão B. 
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• Indeferir o pedido de cartão social requerido por Maria Etelvina Inácio Messias, residente 
no Monte do Lombador, em virtude do seu rendimento per capita exceder o previsto no 
respetivo regulamento municipal. 

 
4. - Avaliação do protocolo estabelecido com a CERCICOA: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação prestada pela Divisão da Ação Social, Educação, Cultura 
e Desporto 
 
“Entre o Município de Castro Verde e a CERCICOA, em 2 de Maio/2013, foi subscrito um protocolo 
de colaboração, tendo como objetivo o incentivo e a cooperação financeira, entre as partes, 
destinado à Manutenção e abrangência dos serviços prestados pelo segundo outorgante, a 69 
munícipes do concelho, nas várias respostas sociais que a entidade proporciona. 
 
O Protocolo em causa tem vigência de 1 ano, sendo a sua renovação segundo a 2.ª Clausula, 
sujeita a uma Avaliação de cariz anual, tendo por esse facto sido solicitada ao segundo Outorgante 
– CERCICOA, informação que fundamente a sua continuidade. Assim, junto se anexa o documento 
disponibilizado por aquela entidade, referente ao número de munícipes do concelho distribuídos 
pelos vários serviços prestados, salientando que atualmente o numero estabelecido no protocolo foi 
ultrapassado em 1 utente, passando a totalidade de 68 para 69 munícipes. 
 
Atendendo à elevada importância da prestação de serviços, para as pessoas que beneficiam das 
atividades oferecidas pela CERCICOA, considera-se de todo pertinente a prorrogação do Protocolo 
entre as duas entidades, atualizado ao número de utentes que se encontram atualmente 
integrados.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, prorrogar o protocolo 
celebrado com a CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e 
Solidariedade Social dos concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, nos termos propostos 
pela Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto. 

5. - Concessão de subsídios: 

• Ao Departamento do Património Histórico e Artístico de Diocese de Beja: 

Apreciou a Câmara o pedido de apoio financeiro solicitado pelo Departamento do Património 
Histórico e Artístico da Diocese de Beja, para fazer face a despesas para a presença da 12ª. edição 
do Festival Terras sem Sombra (2016), em Castro Verde: Concerto e Iniciativa de Promoção da 
Biodiversidade e dos Produtos Locais, cujo orçamento ascende a 28.765,00 €. 

A Câmara, conforme proposto pelo senhor Presidente, deliberou, por unanimidade e nominalmente, 
conceder ao Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, um subsídio no 
montante de 7.500,00 €, a comprometer em 2016, e autorizar o respetivo pagamento.  

• Ao Grupo Coral Feminino “As Atabuas”: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo senhor Vereador Paulo Nascimento: 
 
“Na sequência da solicitação que se anexa e, atendendo a que o Grupo Coral Feminino “As 
Atabuas” de São Marcos da Ataboeira, desempenha um papel ativo da nossa comunidade, 
conforme demonstram as parcerias estabelecidas com a autarquia e as suas próprias dinâmicas 
nos últimos tempos, proponho a atribuição de um apoio de 500 € a este Grupo Coral, para que o 
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mesmo possa fazer face às despesas com a iniciativa “XIII Encontro de Grupos Corais 
Alentejanos”, a realizar no dia 24 de Outubro de 2015.” 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente conceder ao Grupo Coral “As Atabuas”, o 
subsídio proposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento e autorizar o respetivo pagamento. 
 

• Emissão de parecer sobre a escalar de turnos de serviço permanente da farmácia 
local: 

 
Foi presente a proposta de escala de turnos de serviço de permanente da farmácia local, para o 
ano de 2016, enviada pela Administração Regional de Saúde do Alentejo, ao abrigo do disposto no 
artigo 14º. do Decreto-Lei nº. 7/2011, de 10 de Janeiro, e do nº. 2 do artigo 3º. da Portaria 
nº.177/2012, de 12 de Setembro, para que esta Autarquia se pronuncie sobre a mesma. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, pronunciar-se 
favoravelmente sobre a escala de turnos de serviço permanente da farmácia local, para o ano de 
2016. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Esteve presente o cidadão Filipe Manuel Patrício Mestre o qual afirmou que tinha registado com 
agrado a forma como decorreu os trabalhos desta reunião, e opinou que era importante uma maior 
participação do público nestas reuniões. 

 
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 23,15 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. 
 


