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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 16 de 

ABRIL DE 2012. 

 
 
Nº. 9/2012 
 

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

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

Guerreiro, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge do Nascimento, como Vereadores, a 

fim de se efetuar a reunião extraordinária da mesma Autarquia, convocada em 

cumprimento do disposto no nº.1 do artigo 4º. do Regimento desta Autarquia. 

 

Faltou à reunião o Sr. Vereador António João Fernandes Colaço, cuja falta foi justificada 

devido a consulta médica  

 

1. - ABERTURA: 
 

Achando-se presente o número legal para se constituir em reunião, foi a mesma declarada 

aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, pelas 16,30 horas, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

1º. - Relatório e Conta de Gerência relativos ao exercício de 2011. 

2º. - 2ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2012. 

3º. - Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2011. 

 

1º. - RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA RELATIVOS AO EXERCICIO DE 

        2011: 

 

Apresentou o Senhor Presidente o Relatório e Contas do Exercício relativos ao período 

que decorreu de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011, para efeitos de discussão e 

votação, a fim de serem apresentados à Assembleia Municipal e posterior remessa ao 

Tribunal de Contas, prestando informação pormenorizada relativamente à situação 

económico-financeira da Autarquia e dos resultados obtidos, lembrando contudo que se 

não houvesse a receita proveniente da derrama não teriam sido possível atingir os 

resultados obtidos. 

 

Feita a análise e apreciação dos referidos documentos de gestão, o Senhor Vereador 

António José da Luz Paulino, fez a seguinte análise aos documentos em apreciação, tendo 

entregado por escrito o resumo da sua intervenção:  
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“Numa análise muito superficial ao relatório e contas do ano de 2011, e tendo em conta 

que este documento tem um cariz muito técnico, assente na materialização de um conjunto 

de propostas políticas apresentadas em tempo oportuno pela maioria que gere os destinos 

da autarquia, entendem os vereadores do PS identificar o seguinte: 

 

 Num orçamento inicial de 16 750 000,00 €, ao qual foi adicionado o saldo da 

gerência do ano anterior, e a inclusão de verbas constantes da 1ª revisão 

orçamental passando o mesmo a ser de 18 786 293,13 €, regista-se uma execução 

de 81,69% na receita e um desvio de 18,31%, e relativamente à despesa regista-se 

uma execução de 75,93% e um desvio de 24,07%. 

 Os desvios verificados são efetivamente menores que o do ano transato e 

obviamente uma execução superior, o que confirma um maior realismo nos 

orçamentos apresentados, pratica que sempre defendemos. 

 Registamos com agrado uma subida nas taxas de execução em relação ao ano 

transato, nomeadamente nas GOP (69,17%), das AMR (79,62%) do PPI (64,95%). 

 Apesar de virmos a notar um decréscimo das Receitas correntes nos últimos anos 

(2009/2010), para alem de um ligeiro crescimento em 2010, registou-se um 

aumento significativo de 792.688,25€ em relação ao ano anterior, aumento este á 

custa das derramas municipais. 

 Apesar dos cortes nas transferências do orçamento de estado, em termos gerais 

constatamos um aumento na receita cobrada em relação ao ano anterior em 

12,62%, em contraste com apenas um aumento de 10,65% na despesa paga. 

 Registamos com agrado uma ligeira diminuição da despesa corrente, o que se 

aplaude, pois melhora substancialmente a relação despesa corrente/receita corrente. 

(pag.339) 

 Os custos com pessoal, apesar do aumento da TSU, conseguiram registar uma 

ligeira descida (3.977.549,16€), mas ainda muito longe do expectável pois este 

encargo absorve na totalidade as Transferências correntes do orçamento do estado 

(3.223.097,00€). 

 Encontra-se omisso (pag.99) a existência de 1 chefe de equipa multidisciplinar, 

bem como (pag.100) a existência da secretária do Sr. Presidente.  

 A título de curiosidade constata-se que a autarquia já detém mais de 50% do 

capital social da Esdime (62,50%), o que obriga a um acompanhamento mais 

cuidado por parte da autarquia no desenvolvimento desta organização. (pag.204) 

 Continuamos a registar uma grande discrepância em relação à água captada 

(607.530 m3) e o consumo de água propriamente dito, aquele que é faturado ao 

munícipe 385.244 m3 + Consumos da própria autarquia 38.492 m3. Pois como 

todos nós sabemos com a privatização das águas, esta situação poderá causar 

muitos incómodos financeiros á autarquia. (pag.384) 

 Registamos pela negativa a incapacidade do município em gerar receitas próprias, 

ou seja as oriundas da gestão do património, prestação de serviços, taxas, preços, 
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rendas e a venda de bens de investimento, pois ao longo dos últimos 4 anos elas 

têm vindo a cair progressivamente, representando no ano de 2011, 8,80% da 

receita arrecadada, o que é manifestamente pouco. (pag.336). 

 Os impostos Municipais, mais propriamente a derrama contínua a ter um peso 

muito importante nas receitas do município, gerando alguma dependência em 

relação aos mesmos, o que pode ser extremamente perigoso, podendo causar algum 

desequilíbrio orçamental atendendo à volatilidade dos mesmos, pois trata-se de 

impostos que têm muito a ver com a conjuntura económica do momento. 

 Relativamente à capacidade de endividamento, constata-se que a autarquia está 

muito longe de a atingir, situando-se atualmente a sua utilização em cerca de 26%, 

muito embora tenhamos registado um aumento da divida Municipal em sentido 

lato, pois passamos de 4.401.769 € para 5.409.695 em 2011, ou seja de 578.95 € 

para 748,02 € por habitante. 

Perante a análise anteriormente feita, e pelo facto dos vereadores António José Luz 

Paulino e José Francisco Colaço Guerreiro estarem afastados da gestão do Município 

entendem abster-se na votação do relatório e contas do ano de 2011.” 

 

Da análise feita aos documentos pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, o Senhor 

Presidente da Câmara exprimiu diversas considerações sobre a análise formulada, 

concordando com alguns pontos e discordando de outros. 

 

Posto isto o Senhor Presidente da Câmara determinou que se passasse à sua votação, tendo 

os mesmos sido aprovados por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores José 

Francisco Colaço Guerreiro e António José da Luz Paulino, ficando anexos à presente ata, 

dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 

 

Mais deliberou a Câmara submeter os documentos ora aprovados à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal nos termos do n.º 2 da alínea e) do artigo 64º. da Lei n.º. 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro .  

 

2º. - 2ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2012: 

 

Submeteu o Senhor Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 2ª. Revisão ao 

Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, também decorrente da necessidade de 

introduzir os saldos apurados na gerência do ano transato. 

 

Apreciado o assunto, onde o Senhor Presidente da Câmara deu uma explicação mais 

pormenorizada acerca das alterações a efetuar, foi a proposta da 2ª. Revisão a efetuar ao 

Orçamento e Opções do Plano do ano em curso submetida a votação, tendo sido aprovada, 

por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores José Francisco Colaço Guerreiro 

e António José da Luz Paulino, sendo os respetivos documentos enviados à Assembleia 

Municipal para efeitos de apreciação e votação. 

 

Ficam anexos à presente ata os documentos ora aprovados, dando-se, por isso, como aqui 

integralmente transcritos.  
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3º. - INVENTÁRIO E CADASTRO PATRIMONIAL DO ANO DE 2011: 

 

Submeteu o Senhor Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta: 

 

“A fim de dar cumprimento ao disposto na alínea e) do nº.2 do artigo 64º.da Lei nº.169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

remeto para aprovação da Câmara Municipal, o Inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais referente ao ano de 2011, mapa elaborado de acordo com o ponto 

2.8.1 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99,de 22 de Janeiro, cujo documento 

se anexa. 

 

Nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do nº.2 do artigo 53º. e do mº.2 do 

artigo 49º. da ei nº.169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº.5-

A/2002, de 11 de Janeiro, devem os mesmos documentos ser submetidos à apreciação da 

Assembleia Municipal, na sessão que se realizará no decurso do mês de Abril.” 

 

Apreciada a proposta, assim como os respetivos documentos anexos, submeteu o Senhor 

Presidente os mesmos a votação, tendo a Câmara deliberado por unanimidade, a sua 

aprovação, bem como submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, conforme 

previsto no n.º 2 da alínea e) do artigo 64º. da Lei n.º. 5-A, de 11 de Janeiro de 2002. 

 

Ficam anexos à presente ata os documentos ora aprovados, dando-se, por isso, como aqui 

integralmente transcritos. 

 

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 23,45 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. 

 

 

 

 

 

 

 


