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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ACTA N.º 09/03 REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2003   
 
Aos onze  dias do mês de Abril do ano dois mil e três, nesta Mui Nobre e Sempre Leal 
Vila de Marvão e Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, realizou-se a 
reunião extraordinária da Câmara Municipal, com a presença dos senhores: Dr. Manuel 
Carrilho Bugalho, Presidente da Câmara Municipal, Silvestre Mangerona Fernandes 
Andrade, Dr.ª Maria Madalena Delicado Curião Tavares, Joaquim Francisco Silva Barbas, 
vereadores da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o Sr. Vereador João Manuel do Nascimento Mota Lança, 
por motivos de saúde, tendo a Câmara Municipal deliberado por unanimidade justificar a 
falta, conforme o estabelecido na alínea c) nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------  
Pelas quinze horas, o Senhor  Presidente da Câmara declarou aberta a presente reunião.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:----------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 
como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª. OD-09/03) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:------------------------------------------------------------------- 

N.º 70 de ontem, que acusava os seguintes saldos: -------------------------------------------------- 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos -658.420,50 € 

Conta n.º  4249 - 630 Caixa Geral de Depósitos 499,50 € 

Conta nº 4605 - 930 Caixa Geral de Depósitos 922,05 € 

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 25.312,06 € 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 23.043,48 € 

Em cofre  Tesouraria 1.523,89 € 

Documentos  ------ 

TOTAL:   710.221,48 € 

Saldo de: Operações Orçamentais 674.519,84 € 

Saldo de: Operações de Tesouraria 35.701,64 € 

Documentos  ------ 

TOTAL:  710.221,48 € 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCICIO DE 2002 ------------------------------------------------- 

De acordo com o estabelecido na alínea e) nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor 

Presidente apresentou o documento referido em epígrafe, para apreciação e 

aprovação. Do referido documento faz parte o Inventário de todos os bens, direitos 

e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação. ----------------------------------------------- 

Os documentos que têm indicação de não elaborados não foram presentes, por não 

haver movimentos nesta Câmara Municipal que justificassem a sua elaboração.  

O Senhor Presidente começou por realçar e louvar o trabalho desenvolvido pela 

Divisão Financeira durante todo o ano, devido á implementação do POCAL e 

principalmente com a elaboração deste relatório e contas. ----------------------------------- 
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De seguida fez uma apreciação deste documento tendo referido que se 

congratulava com a sua apresentação, não só pelo modo como está elaborado, 

mas também com o seu conteúdo, pois houve durante o ano de 2002 um aumento 

global da receita principalmente na receita de capital que teve um acréscimo de 

36,6% em relação ao ano anterior, as despesas globais também aumentaram 25,5%, 

das quais as despesas de capital com a “Aquisição de bens de Investimento”, 

cresceram 27,6%, tendo os investimentos em “Edifícios e outras construções” 

absorvido 81,8% do total das despesas de capital. Referiu ainda que praticamente 

tenha sido conseguido o equilíbrio entre receitas e despesas correntes, pois a 

diferença cifra-se apenas em 14.329,10 €, quanto ao endividamento este também 

teve um decréscimo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Salientou ainda que a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos 

referente a 2002 foi de 46,17% e na globalidade de quadriénio 2002/2005 foi de 

22,94%, o que o deixa bastante satisfeito, quanto ás “Actividades Mais Relevantes” 

estas tiveram uma execução financeira superior a 80%. ---------------------------------------- 

De seguida o Senhor Presidente propôs que se procedesse á votação para 

aprovação do relatório e contas do exercício de 2002. ----------------------------------------- 

O Senhor Vereador Barbas referiu também o valor do trabalho realizado pelos 

funcionários do município, na implementação do POCAL. ------------------------------------ 

Procedeu-se de seguida á votação, tendo o relatório e contas do exercício de 2002 

sido aprovado por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente e Srs. 

Vereadores do P. S., e uma abstenção do Sr. Vereador do P.S.D. eleito na Coligação 

“Por Marvão”, que apresentou a seguinte declaração de voto: “Continuamos abaixo 

dos 50% quanto ao investimento executado, em relação ao previsto no P.P.I. Há 

desvios em áreas tão importantes como por exemplo “Habitação e Urbanismo” da 

ordem dos 56%, sendo certo que o previsto já era pouco. Desta forma o nosso 

concelho continua cada vez mais longe do tão almejado desenvolvimento. Assim, 

pela razões expostas e como forma de protesto pela situação actual na gestão da 

Câmara, abstenho-me, lamentando a fraca dinâmica da acção camarária.” -------------  
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na integra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 26/03) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 2ª REVISÃO ÁS GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na integra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 27/03) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o referido documento, e 

deliberou também submetê-lo á aprovação da Assembleia Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alinea c) nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INFORMAÇÕES DOS SENHORES VEREADORES-------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS DOS MEMBROS DO EXECUTIVO----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------- 
Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente acta, em minuta, nos termos 
previstos nº. 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que elaborada por mim, 
Manuel da Conceição Lourenço, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e tida por 
conforme por todos, vai ser assinada.--------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. ----- 

Eram 16:30  horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

 

______________________________ 

 

 


