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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013. 
 
 
Nº. 9/2013 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e António João Fernandes Colaço, 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. 
 
1. - ABERTURA: 
 
Achando-se presente o número legal para se constituir em reunião, foi a mesma declarada aberta 
pelo Senhor Presidente da Câmara, pelas 16,25 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1º. - Relatório e Conta de Gerência relativos ao exercício de 2012. 
2º. - 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2013. 
3º. - Inventário e Cadastro Patrimonial do ano de 2012. 
4º. - Alteração ao Mapa de Pessoal – 2013. 
5º. - Processo de extinção da AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e  
       Alentejo Litoral – Decisão dos Órgãos Municipais. 
 
1º. - RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2012: 
 
Apresentou o Senhor Presidente o Relatório e Contas do Exercício relativos ao período que 
decorreu de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012, 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 
seguinte resumo da sua intervenção:  
 
“Relativamente ao relatório e contas do exercício de 2012, o vereador António José Paulino tomou 
a palavra dizendo que será a ultima vez que os vereadores eleitos pelo PS neste mandato 
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autárquico, ir-se-ão pronunciar sobre a prestação de contas da gestão deste executivo Municipal, 
no caso concreto as contas do ano de 2012. 
 
Continuando a sua intervenção afirmou: “No prosseguimento da nossa atividade politica no órgão 
autárquico, sempre procuramos efetuar uma análise crítica construtiva no sentido de dar 
contributos e pistas para que cada vez mais, os dinheiros públicos/municipais sejam corretamente 
utilizados, tendo em conta as enormes restrições que todos os portugueses têm que fazer na 
gestão das suas economias familiares. 
 
É com algum agrado que por nossa insistência os orçamentos municipais têm sido apresentados 
com algum rigor, muito próximo da realidade, o que se vem refletir no grau de execução final. 
 
Assim, podemos constatar que num orçamento corrigido de 16 500 480,31 €, obteve-se uma 
execução de receita no valor de 13 405 750,75 € (81,24%), registando-se apenas um desvio de 
18,76%, e relativamente á despesa constata-se uma execução de 11 903 894,11 € (82,09%) com 
um desvio de 27,91%. 

 Continua a registar-se um significativo abaixamento nas receitas correntes, a que não é 

alheio a quebra na cobrança de derramas Municipais, contudo as receitas correntes 

conseguem suplantar as despesas correntes em cerca de 700 000,00 €, mas não podemos 

esquecer que existiram menos 2 meses de despesas com pessoal (Subs.férias/Natal) 

 Registam-se graus de execução de 65,42% (2011/69,17%) nas GOP, correspondendo uma 

taxa de execução de 58,80% no PPI (2011/64,95%) e 77,22% (2011/79,62%) nas 

atividades mas relevantes. 

 Regista-se pela positiva uma redução em relação ao ano transato de 1 073 273,57€ nas 

dívidas a terceiros-curto prazo, e 93 365,88 € nas Dividas a terceiros-Médio e longo prazo, 

apesar do resgate de 430 000,00 € do empréstimo contraído (obra Lar/Santa Barbara). 

 Constata-se pois um resultado líquido do exercício de 955 663,30€, o que é de salientar, 

apesar deste dado ser discutível em função da natureza da organização em causa. 

 Em termos de endividamento líquido total encontra-se apenas preenchido apenas 10,14% 

da capacidade total, o que é significativo. 

 Registamos com alguma preocupação uma quebra significativa nos recursos Humanos da 

autarquia, mais propriamente ao nível da categoria de Assistentes Operacionais, pois em 3 

anos perderam-se 30 funcionários, situação que a manter-se poderá por em causa a 

realização de algumas tarefas diárias ao nível da atuação da autarquia nas várias 

competências que lhe estão atribuídas. 

 Relativamente á formação Profissional, vem-se registando nos últimos anos uma quebra 

significativa de ações de formação, situação que não abona nada na qualificação dos 

funcionários autárquicos. 

Em suma podemos afirmar que o desempenho económico da autarquia foi positivo, contudo 
deixamos o alerta relativamente ao futuro, chamando a atenção dos futuros gestores autárquicos 
que venham a sair das próximas eleições, para que tenham em conta que o ano de 2014, poderá 
trazer uma quebra significativa nas receitas municipais, pois pelo que se conhece da nova Lei das 
Finanças locais existirá uma forte quebra nas transferências estatais, bem como de uma nova 
forma de repartição das derramas municipais, que muito penalizará o município. 
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Efetivamente a crise económica atualmente não passa por aqui, as palavras não são nossas, mas 
o futuro terá que ser desde já pensado, pois a atuação da Câmara Municipal terá que ser diferente 
repensando muitas das políticas e intervenções aos vários níveis. “ 
 

Da análise feita aos documentos pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, o Senhor 
Presidente da Câmara exprimiu diversas considerações sobre a análise formulada, concordando na 
generalidade com a opinião dos Srs. Vereadores do Partido Socialista. 
 
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. - 1ª. Revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2013: 
 
Submeteu o Senhor Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 1ª. 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 1ª. 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.  
 
3º. - INVENTÁRIO E CADASTRO PATRIMONIAL DO ANO DE 2012: 
 
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 2012, mapa elaborado de acordo com o ponto 2.8.1 – Inventário, do anexo do 
Decreto-Lei nº.54-A/99,de 22 de Janeiro, (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) 
cujo documento se anexa. 
 
Nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do nº.2 do artigo 53º. e do nº.2 do artigo 49º. da 
Lei 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.” 
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Apreciada a proposta, assim como os respetivos documentos anexos, submeteu o Senhor 
Presidente os mesmos a votação, tendo a Câmara deliberado por unanimidade e nominalmente, 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. 
 
4º. - Alteração ao Mapa de Pessoal - 2013: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta: 
 
“Considerando que o atual Mapa de Pessoal existente, e aprovado por deliberação dos Órgãos 
competentes do Município, Câmara Municipal de 21 de Novembro, e Assembleia Municipal de 20 
de dezembro do ano transato, precisa ser ajustado, face à realidade atual; 
 
Considerando que a razão desta alteração tem que ver: 
 

 por um lado com a necessidade de colocar trabalhadores nas carreiras para as quais vêm 

desempenhando de facto funções correspondentes às suas habilitações literárias ou 

académicas, através da figura da mobilidade interna inter-carreiras, e para isso temos de 

criar os correspondentes lugares no Mapa de Pessoal, sem que daí advenha qualquer 

aumento do número de trabalhadores bem como das respetivas remunerações, isto pf. do 

artº 35º/1-d) da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2013);  

 

 por outro, a entrada em funcionamento do novo website da autarquia, no qual se criam 

novos espaços informativos e de interação de serviços com os munícipes, requerendo um 

reforço de gestão e produção de conteúdos informativos diários. 

Neste momento, devido à falta de recursos humanos (diminuição de um técnico) não nos 

tem sido possível garantir a periodicidade do Boletim Informativo “O Campaniço” e que 

tivemos de cancelar a edição do Magazine informativo da Câmara Municipal – Terra Fértil 

na Rádio Castrense, não cumprindo o protocolado com a Cortiçol. 

O Gabinete de Informação produz conteúdos para todos os serviços da autarquia, o que 

implica um grande volume de trabalho, e assegura a manutenção de vários canais de 

comunicação com os munícipes, nomeadamente gestão do Website (diário), elaboração e 

difusão de notas informativas internas e externas (diário), edição de agenda cultural 

(bimensal), edição do Boletim Informativo “O Campaniço” (bimensal), etc, para além de 

assegurar tarefas no campo das relações públicas. 

 

Tendo presente que importa tornar mais eficiente a organização e difusão da informação 

municipal, o que implicará a implementação do novo site e garantir a sua 

operacionalidade, bem como retomar a periodicidade dos canais de comunicação que 

dispomos e garantir um bom apoio às áreas de atuação dos vários serviços, torna-se 

necessário criar no mapa de pessoal mais um posto de trabalho de Técnico Superior de 

Comunicação Social afeto ao Gabinete de Informação e Comunicação de modo a dar 

resposta às tarefas que lhe estão atribuídas e são solicitadas. 
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Considerando as razões atrás apresentadas, ao abrigo do disposto no artº 5º/3 da LVCR, proponho 
a V. Ex.ªs a alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Castro Verde.” 
 
Apreciado o assunto deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente e submete-la à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
 
Ficam anexos à presente ata, dando-se por isso como aqui integralmente transcritos os 
documentos que constituem a presente proposta. 
 
5º. – Processo de extinção da AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e  
        Alentejo Litoral - Decisão dos Órgãos Municipais: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a apreciação da Câmara a seguinte proposta: 
 
“Considerando que a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litoral, adiante designada de AMBAAL, em sua reunião de 26 de Setembro de 2011 (doc. 
anexo I), decidiram por unanimidade dar início ao processo de extinção desta Entidade, da qual 
somos membro fundador; 
 
Considerando que o processo de extinção da Associação constava do art.º 44º dos seus Estatutos, 
alterados e publicados no Diário da República nº.75, III Série, de 18 de Abril de 2005, que mandava 
aplicar os artigos 38º. e 42º. da Lei nº.11/2003, de 13 de maio, anterior Regime; 
 
Considerando que a Lei nº.11/2003, de 13 de maio, foi revogada p.f. do art.º 41º da Lei nº.45/2008, 
de 27 de Agosto, o novo Regime Jurídico do Associativismo Municipal, e com isso as normas 
invocadas nos Estatutos, sobre os termos da extinção da AMBAAL, mencionado no parágrafo 
anterior; 
 
Considerando que a Associação não adaptou mais os seus Estatutos à Lei nº.45/2008, e com isso 
os termos da extinção da mesma, cf. está previsto no art.º 35º/2 do mencionado diploma; 
 
Considerando a omissão do Regulamento, e porque consideramos seria importante os Municípios 
associados pronunciaram-se sobre esta vontade expressa pelos atuais Órgãos da AMBAAL, 
competência que inicialmente fora sua, cf. estabelecia o art.º 23º/2, da Lei nº.172/99, de 21 de 
setembro; 
 
Assim, face ao exposto, e porque nos parece de todo importante continuar-se a auscultar os 
Órgãos do Município, dado que se trata de um processo de extinção, proponho a V. Exªs. que não 
coloquemos qualquer objeção à vontade manifestada (doc. anexo I), pela AMBAAL, sugerindo à 
Assembleia Municipal de Castro Verde que se pronuncie de igual modo sobre o assunto. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente remetendo o assunto à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 

 
APROVAÇÃO EM MINUTA: 

 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para que 
produza efeitos imediatos, não tendo participado na apreciação e votação dos pontos 2º., 3º. 4º. e 
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5º., o Sr. Vereador António João Fernandes Colaço devido ao facto de ter-se retirado dos trabalhos 
da reunião por motivos de ordem pessoal. 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18,25 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


