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-  
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, 
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 22/2015 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: António João Fernandes Colaço, na qualidade de 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António José Rosa de Brito, Paulo Jorge 
Maria do Nascimento e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, na qualidade de Vereadores. 
 
Faltou o Sr. Presidente da Câmara, cuja falta foi devidamente justificada por estar a gozar um 
período de férias. 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Vice-Presidente, declarada aberta a reunião pelas 14,40 
horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Deu o Sr. Vice-Presidente conhecimento da sua participação nas Jornadas Técnicas de Outono, 
realizadas, recentemente, em Castro Verde, pela Associação de Agricultores do Campo Branco, 
assim como nas comemorações do 70º. Aniversário da ONU, realizadas em Lisboa. 
 
Confirmou o Sr. Vereador Paulo Nascimento a realização da ação de “Formação de Dirigentes” 
promovida pela Federação Portuguesa de Atletismo, nos dias 24 e 25 de Outubro, em Castro 
Verde, conforme informação que havia prestado na reunião deste órgão realizada no dia 2 de 
Setembro último. 

 
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. Vice - 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 Carlos Alberto Camacho 
Pereira, por não ter estado presente na reunião em causa. 
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Apresentou o Sr. Vereador António José de Brito a seguinte declaração de voto: 
 
“Acta da Reunião da Câmara Municipal de Castro Verde realizada no dia 14.10.2015 
 
Lida a Acta da Sessão anterior e o comentário ali inscrito sobre a Declaração de Voto que 
apresentámos acerca das Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2016, registamos que o 
Senhor Presidente da Câmara assumiu conclusões que procuram distorcer completamente a 
análise que fizemos. 
 
Por isso, é preciso “pôr os pontos no is”. 
 
NÃO! O caminho desenvolvido pela CDU, na nossa opinião, não é o melhor para o concelho de 
Castro Verde. Está aliás repleto de erros que, mais cedo do que tarde, irão reflectir-se na vida da 
nossa comunidade. 
 
NÃO! A CDU, em grande parte da sua intervenção, não merece louvores pelo seu trabalho… muito 
pelo contrário! E nestes dois anos de mandato, está à vista a total estagnação do concelho. Só não 
vê quem não quer! Ainda assim, é bom assinalar que, em comparação com as Eleições 
Autárquicas de 2013, a CDU perdeu quase 1.100 votos nas últimas Legislativas, o que 
certamente também reflecte muito do sentimento dos Castrenses em relação à gestão da Câmara 
Municipal. 
 
Posto isto, importa condenar com veemência a postura da maioria da CDU, que parece querer 
enveredar por uma incompreensível altivez política que não lhe fica nada bem. Uma postura que 
leva o Senhor Presidente da Câmara a achar sempre que as propostas dos outros (entenda-se 
PS!) nascem “em cima do joelho” e são uma repetição e cópia das ideias da CDU. Com tal 
julgamento, pouco humilde, por sinal, fica também provado que, apesar de terem passado dois 
anos das eleições, ainda não leu o programa que o PS apresentou para o concelho. 
 
As nossas propostas estão lá escritas e somos fiéis ao que defendemos. 
 
Já estamos habituados a esta conduta da CDU que procura sempre recusar as propostas da 
oposição democrática. E também estamos habituados, aliás, e permitam-nos que usemos uma 
expressão popular, a ver o Senhor Presidente da Câmara “sacudir a água do capote” e desculpar-
se mil vezes com a Administração Central, num discurso onde repete e repete e repete que as 
coisas más são culpa do Governo (especialmente se for do PS!) e que as coisas boas são obra 
notável e exclusiva da CDU! 
 
De facto, tantos anos de poder em Castro Verde estão a transformar a humildade democrática que 
se exige na política num mero palavreado, que apenas se apregoa e repete. Tanto que, num 
esforço contínuo para humilhar as posições do PS e para se assumirem como “os donos das 
ideias todas”, os eleitos da CDU na Câmara Municipal chegam ao ponto de chamar a si a 
“propriedade exclusiva” de propostas e soluções para o concelho. 
 
Repetimos: Vale a pena o Senhor Presidente da Câmara perder um pouco de tempo e ler as 
propostas do PS inscritas no programa eleitoral de 2013! 
 
Não são poucas as propostas que lá estão escritas, mas destaquemos apenas aquelas que 
coincidem com as que agora apresentámos para as GOP/O 2016: 
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� “Avaliar para efeitos de correcção e melhoria profunda, as condições de funcionamento da 
rede de abastecimento de água da vila de Castro Verde” – isto porque a CDU não 
resolve o problema há pelo menos 15 anos! 
 

� “Requalificar a rede viária do município, nomeadamente a EN 535 (Castro Verde/ Casével/ 
Estação de Ourique), a Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa Bárbara) e o Caminho 
Municipal 1139 (Santa/Bárbara/Mina de Neves-Corvo) – isto porque a CDU não resolve o 
problema há pelo menos 15 anos! 

 
Também podíamos falar do polidesportivo no Centro Escolar Nº 2 de Castro Verde, que o PS tem 
vindo a exigir desde o início do mandato com toda a legitimidade, até por ter sido uma promessa da 
CDU!  
Graças à nossa insistência, a obra vai avançar, mas vale sempre a pena destacar, “para memória”, 
que (há cerca de um ano!) o Senhor Presidente quebrou o seu princípio de não fazer promessas e 
anunciou publicamente que o polidesportivo estaria construído em 2015… 
 
O ano está quase no fim e, como em muitas outras áreas, não conseguirá cumprir a 
promessa! 
 
Em síntese: A maioria da CDU não resolve! Com esta notória incapacidade, prejudica as 
populações do concelho mas, do alto da sua superioridade moral e democrática, não quer 
propostas da oposição e não aceita que o PS apresente e incentive a criação de soluções (ou 
sequer fale do assunto!) porque, desse modo, está a copiar as propostas da CDU. 
 
Bem diz o povo com muita razão:  
“Presunção e água benta, cada um toma a que quer!”” 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
1. - Emissão de pareceres prévios favoráveis para celebração de contratos de aquisição 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. 
 
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. 
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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 celebração dos vários contratos de aquisição de serviços, cujo objeto consta 
do mapa anexo à presente proposta e que são os seguintes: 

• de elaboração do cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas de abastecimento 
de água em baixa, no Município de Castro Verde, por ajuste direto (regime geral), pelo 
preço base de 50.000,00 €. 

• de dinamização e ensino do projeto “Cante Alentejano na Escola”, por ajuste direto (regime 
geral), pelo preço base de 640,00 €/mês. 

• de dinamização e ensino do projeto “Cante Alentejano na Escola”, por ajuste direto (regime 
geral), pelo preço base de 840,00 €/mês. 

• de elaboração do projeto de execução, do alargamento, pavimentação, drenagem e 
sinalização da EM 508 (10,2 km) e do CM 1139 (8,5 km) entre Castro Verde e A-do-Neves, 
através de concurso público, pelo preço base de 55,510,00 €, para o troço da EM 508, e de 
46.250,00 €, para o troço do CM 1139. 

 
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 unanimidade e nominalmente, emitir parecer prévio 
favorável para a celebração do contrato relativo à elaboração do projeto de execução, do 
alargamento, pavimentação, drenagem e sinalização da EM 508 (10,2 km) e do CM 1139 (8,5 km) 
entre Castro Verde e A-do-Neves, através de concurso público, pelo preço base de 55,510,00 €, 
para o troço da EM 508, e de 46.250,00 €, para o troço do CM 1139, e por maioria, com as 
abstenções dos Srs. Vereadores António José de Brito e Carlos Alberto Guerreiro Pereira, emitir 
pareceres prévios favoráveis para celebração dos restantes contratos. 
 

DIVISÃO DE OBRAS E GESTÃO URBANISTICA 
 
1. Deliberação final sobre processo de obras: 
Apreciou a Câmara o projeto de arquitetura e os projetos das especialidades apresentados por 
Master Test Castro Verde - Inspeção de Veículos SA, para ampliação do Centro de Inspeção 
Técnica de Veículos, sito na Rua de Albernoa, em Castro Verde, tendo, em face do parecer 
proferido sobre o mesmo pelo Gabinete de Gestão Urbanística, deliberado, por unanimidade e 
nominalmente aprová-los para efeitos de deliberação final sobre os mesmos e consequente 
emissão da respetiva licença de obras. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

1. - Protocolo de colaboração - Intervenção Precoce na Infância” 
Foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento: 
 
“No âmbito da parceria que permite a existência e a ação de uma equipa de Intervenção Precoce 
na área territorial do concelho de Castro Verde, junto remetemos proposta de “Protocolo de 
Colaboração” que tem como objeto definir os termos e as condições de colaboração a prestar pelo 
Município e pela Subcomissão Regional integrada no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância, criado pelo Decreto-Lei nº. 281/2009, de 6 de Outubro.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, celebrar o protocolo 
de colaboração em causa, conforme proposto pelo Sr. Vereador Paulo nascimento, cuja minuta se 
anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita. 
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2.- Pequenos concertos de Inverno - 2015: 
Apreciou a Câmara e aprovou por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores António José 
de Brito e Carlos Alberto Camacho Pereira, a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Vereador 
Paulo Jorge Nascimento: 
 
“No âmbito da programação da IV Temporada dos Pequenos Concertos de Inverno, a realizar no 
Cineteatro Municipal de Castro Verde, com inicio a 13 de Novembro de 2015, e o seu termo 
previsto para Março de 2015, partilhando artistas e público o mesmo palco, propõe-se que os 
espetáculos tenham um bilhete de entrada no valor de 3,00 €.” 
 
3. - Concessão de cartões sociais: 
Na sequência da informação nº.765 da Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto e 
respetiva documentação anexa, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente o seguinte: 

• Conceder cartões sociais a: Maria de Fátima Almeida Soares Cunha, residente no Monte 
dos Geraldos; Paula Cristina do Socorro Fernandes, residente em Castro Verde; Maria 
João Rosa Costa, residente no Monte da Sete, todas no escalão A; e de Maria Rosa 
Cordeiro, residente em Casével, ambas no escalão B. 

• Renovar os cartões sociais de Diana Alexandra Saraiva Marcelino e de Maria Manuela 
Isidro Damas, residentes em Castro Verde, e de Maria Emília Ramires Duarte, residente 
em Santa Bárbara de Padrões, todas no escalão A. 

• Indeferir o pedido de cartão social requerido por Joaquina do Carmo Colaço Diogo, 
residente em Santa Bárbara de Padrões em virtude do seu rendimento per capita exceder 
o previsto no respetivo regulamento municipal. 

 
Não participou na votação do pedido de concessão do cartão social requerido por Joaquina do 
Carmo Colaço Diogo, o Sr. Vice-Presidente da Câmara por ser sua familiar. 
 

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 15,05 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. 
 
 
 


