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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 4 DE JANEIRO DE 2012. 
 

 
Nº. 1/2012 
 

 

Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, José Francisco Colaço 

Guerreiro, António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge 

Maria do Nascimento na qualidade de Vereadores. 

 

 ABERTURA DOS TRABALHOS: 

 

Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, pelas 

21,20 horas, passando de seguida o órgão a ocupar-se dos assuntos constantes da ordem de 

trabalhos entregue em momento oportuno aos eleitos. 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Interveio o Sr. Vereador António José Paulino perguntando se a informação referida na ata 

da última reunião da Câmara acerca do empreendimento da Cavandela se mantém ou se já 

havia alguma alteração, tendo o Sr. Presidente da Câmara confirmado que a situação se 

mantinha. 

Questionou, ainda, o mesmo Vereador se a empresa Consulplanície, Lda. continua em 

2012 a efectuar a coordenação das obras de administração directa. O Presidente respondeu 

que reconhecendo-se a necessidade dos serviços prestados e a boa resposta dada, era 

intenção renovar o contrato celebrado, conforme possibilidade expressa no mesmo. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Aprovação da ata da reunião anterior: 

 

Atendendo 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, nominalmente, tendo a mesma sido aprovada por, maioria, com a abstenção do 

Sr. Vereador António José Paulino, por não ter estado presente na reunião em causa.  
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 Expediente: 

Deu o Sr. Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 

 Nota de Imprensa da ACOS – Agricultores do Sul, em que reclamam respostas 

concretas sobre o empreendimento do Alqueva. 

 Ofício do Centro Distrital de Beja do Instituto da Segurança Social, em que o seu 

Diretor, Sr. José Valente Guerra, apresenta cumprimentos ao comunicar a cessação 

das mesmas funções. 

 

Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 1 e 2. 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Secção Administrativa 

 

1. - Concessão de autorização para venda ambulante: 

Apreciou a Câmara e deliberou, por unanimidade e nominalmente, deferir o pedido de 

concessão de autorização para o exercício da atividade de venda ambulante de peixe e 

outros, requerido por João Manuel dos Reis Urbano, residente no Rosário, concelho de 

Almodôvar. 

 

Secção Financeira e do Património 

1. - Pagamentos balancete: 

1.1. - Mapa Centralizador da Receita e Despesa: 

 

Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador da Receita e Despesa, referente ao 

período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro findo, o qual apresenta os seguintes saldos: 

 Receitas próprias: 

Saldo do ano de 2010 736.293,13 € 

Receitas cobradas 14.610.610,71 € 

Soma 15.346.903,84 € 

Despesas realizadas 14.263.923,53 € 

Saldo em 31/12/11 1.082.980,31 € 

 

 Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2010 506.218,83 € 

Op. Extra - Orçamentais – Entradas 855.465,56 € 

Soma 1.361.684,39 € 

Op. Extra. Orçamentais - Saídas 830.732,23 € 

Saldo em 31/12/11 530.952,16 € 

 

DISPONIBILIDADES 

Caixa  91,26 € 

Fundos de Maneio .-. 

Instituições Bancárias 1.613.841,21 € 

Total das disponibilidades em 31/12/11 1.613.932,47 € 

Documentos 19.153,75 € 

Total de movimentos de tesouraria em 31/12/11 1.633.086,22 € 
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 Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos respeitantes a 

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Dezembro 

de 2011: 1.709.402,14 € 

 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº 3. 

 

1.2. - Balancete mensal e acumulado (razão): 

 

Tomou a Câmara Municipal igualmente conhecimento do Balancete Mensal e Acumulado 

(Razão) referente ao mês de Dezembro último, o qual se anexa à presente ata dando-se, 

por isso, como aqui integralmente transcrito. 

 

2. - Reconstituição do Fundo de Maneio para o ano de 2012: 

 

Apreciou a Câmara a informação/proposta da Chefe da Secção de Aprovisionamento e 

Armazém relativamente à reconstituição do Fundo de Maneio para o ano de 2012, 

conforme previsto no nº.2 do artigo 2º. do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, 

no montante mensal de 2.500 €, ficando aquela Secção responsável pelo mesmo e que as 

despesas a realizar sejam efetuadas através das seguintes classificações económicas: 

 

 01.02/02.01.02.02 - Gasóleo; 01.02/02.01.15 - Prémios, condecorações e ofertas; 

02/02.01.02.01 - Gasolina;02/02.01.02.02 - Gasóleo;02/02.01.02.99 - Outros 

Combustíveis; 02/02.01.04 - Limpeza e Higiene; 02/02.01.05 - Alimentação - 

Refeições Confecionadas; 02/02.01.06 - Alimentação - Géneros para confecionar; 

02/02.01.07 - Vestuário e Artigos Pessoais; 02/02.01.08 - Material de Escritório; 

02/02.01.09 - Produtos Químicos e Farmacêuticos; 02/02.01.11 - Material de 

Consumo Clinico; 02/02.01.14 - Outro Material - Peças; 02/02.01.17 - Ferramentas 

e Utensílios; 02/02.01.18 - Livros e Documentação Técnica; 02/02.01.20 - Material 

de Educação, Cultura e Recreio; 02/02.01.21 - Outros Bens; 02/02.02.03 - 

Conservação de Bens; 02/02.02.08 - Locação de Outros Bens; 02/02.02.09 - 

Comunicações; 02/02.02.13 - Deslocações e Estadas; 02/02.02.15 - Formação; 

02/02.02.20 - Outros Trabalhos Especializados; 02/02.02.25 - Outros Serviços; 

02/07.01.07 - Equipamento de Informática; 02/07.01.09 - Equipamento 

Administrativo; 02/07.01.10.02 - Outro e 02/07.01.15 - Outros Investimentos; 

02/07.01.03.01 - Instalações de Serviços; 02/07.01.04.13 - Outros. 

Que para além das rubricas mencionadas, todas as restantes, independentemente das 

classificações cujas importâncias sejam inferiores a 10 €, de acordo com o disposto no art.º 

4º do mesmo Regulamento. 

E que possam ser pagas através do Fundo de Maneio, despesas até ao montante máximo 

de 500€.  

A Câmara, em face do exposto, deliberou, por unanimidade e nominalmente, reconstituir o 

Fundo de Maneio para o ano em curso nas condições acima descritas. 
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DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

Obras Municipais: 

 

1. - Empreitada de “Reabilitação da Rua de Beja, Praça Zeca Afonso, Rua do Paço e  

       reconstrução do Pelourinho em Entradas”: 

 

 2º. Pedido de prorrogação de prazo: 

 

Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho de aprovação que o Sr. 

Vice-Presidente proferiu sobre o segundo pedido de prorrogação de prazo, solicitado pela 

CONSDEP - Engenharia e Construção SA, para conclusão dos trabalhos em título, no qual 

a mesma fixa como data da sua conclusão o dia 30 de Janeiro corrente, conforme os 

respetivos programa de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equipamentos e 

cronograma financeiro em função do novo prazo, apresentados pela mesma empresa. 

 

2. - Empreitada de execução do Plano Cénico de Castro Verde – Rede Urbana para o  

       Património: 

 

 Trabalhos a mais e a menos: 

 

Foi presente a informação nº. 14/2012, da Divisão de Gestão Urbanística na qual dá conta 

dos trabalhos a mais e a menos verificados para execução dos trabalhos da empreitada em 

título, os quais ascendem a 27.383,56 € e 22.098,56 €, respetivamente. 

 

A Câmara em face do exposto na informação acima referida, deliberou, por unanimidade, 

e nominalmente, aprovar formalmente os trabalhos a mais, no montante de 27.383,56 €, 

sendo que estes se revelam estritamente necessários ao acabamento da empreitada, 

celebrando para o efeito o respetivo contrato adicional com o empreiteiro adjudicatário da 

obra. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 

 

Obras particulares/outros: 

 

1. - Deliberação final sobre processo de obras: 

 

Foi presente a alteração ao projeto inicial de construção de duas habitações na Rua do Sol 

Posto, em Castro Verde, requerida por Aníbal Manuel Lança Serpe, para efeitos de 

decisão final sobre o respetivo processo de obras nº.45/08. 

 

A Câmara, em face dos pareceres emitidos sobre o mesmo projeto, deliberou, por 

unanimidade e nominalmente, aprová-lo para efeitos de deliberação final e consequente 

emissão da respetiva licença de obras. 
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2. - Comunicações prévias ao abrigo do art.º nº 4 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

      Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de 

      Março: 

 

Tomou a Câmara conhecimento da comunicação prévia apresentada ao abrigo da 

legislação supra citada, em relação ao projeto de construção de arrumos no prédio de 

Manuel Martins Domingos, sito na Rua da Baixa nº.11, no Monte do Lombador. 

 

PERIODO RESERVADO Á INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 

Usou da palavra o cidadão Manuel António Domingos, desejando uma boa realização, 

quer pessoal, quer a nível do executivo municipal neste ano que começou e que se advinha 

com algumas dificuldades. 

 

A seguir interveio o cidadão José Guerreiro Mestre perguntando qual o ponto da situação 

das obras em curso no IP2 – Castro Verde – Beja. 

 

O Sr. Presidente da Câmara agradeceu ao cidadão Manuel António e quanto ao IP2 

confirmou que o mesmo está, fazendo fé em informações não oficiais, num compasso de 

espera para avaliação dos impactos financeiros, por parte das entidades envolvidas. 

 

 APROVAÇÃO EM MINUTA: 

 

Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para 

que produza efeitos imediatos. 

 

 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 22,30 horas, da qual se 

lavrou a presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros 

presentes, e por mim, Fernando Colaço Sebastião, Coordenador Técnico da Secção 

Administrativa, que a secretariei. 

 

 

 


