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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº01/2014 REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2014 

 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, nesta Mui Nobre e Sempre 

Leal Vila de Marvão e Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a 

reunião ordinária da Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. 

Eng.º Victor Manuel Martins Frutuoso, e com as presenças dos Vereadores, Eng.º Luís 

António Abelho Sobreira Vitorino, Professor Carlos Manuel Batista Castelinho, Dr. José 

Manuel Ramilo Pires e Engº Vicente Miguel Correia Batista. ------------------------------------- 

Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 

mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de trinta de 

dezembro de dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente à Câmara Municipal a ata da última reunião, que foi aprovada em minuta, 

nos termos previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. A 

presente ata foi aprovada não tendo participado na votação o Sr. Prof. Carlos Castelinho, 

em virtude de não ter estado presente na última reunião ------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------- 

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

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-01/14) na pasta 

de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------- 

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

N.º 2 de 03/01/2014, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 

Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 288.211,58 € 

Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 624,55 € 

Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 1.478,50 € 

Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  89.565,00 € 

Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 27.614,36 € 

Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 78,80 € 

Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 76.032,27 € 

Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 5.985,45 € 

Conta nº 24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 41.503,19 € 
Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta & Açores, SA 6.397,98 € 

Conta nº 3918008010141 Banco BPI, SA 0,00 € 
Conta 001800032508289202047-

Censos 2011 
Banco Totta & Açores, SA 0,00 € 

Conta nº 
002100000393061300123 

CPP Stº António das Areias 0,00 € 
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Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
350.000,00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
270.000,00 € 

004564354428519688300 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
600.000,00 € 

003000031983913302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031932283302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031995294406100 Banco Santander Portugal, Sa 365.000,00 € 

Em cofre  Tesouraria 914,05 € 

Fundo de Maneio  0,00 € 

TOTAL:   2.123.405,73 € 

Saldo de: Operações Orçamentais 2.087.663,18 € 

Saldo de: Operações de Tesouraria 35.742,55 € 

Documentos  0,00 € 

TOTAL:  2.123.405,73 € 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------------------ 

ATRIBUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO --------------------------------------------------------------- 

Foi presente a seguinte informação do Sr. Chefe de Divisão Administrativa: ------------------ 

“Sobre o assunto em epígrafe cumpre-me informar V. Ex.ª, que de acordo com o artigo 24.º da Norma de 

Controlo Interno da Câmara Municipal de Marvão, em caso de reconhecida necessidade, poderá ser 

autorizada a constituição de fundos de maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e 

inadiáveis, tendo estes que ser regularizados até ao final de cada mês e saldados no final de cada ano, o 

mesmo é referido no ponto 2.9.10.1.11 do POCAL. ---------------------------------------------------------------------------- 

Em face do exposto venho propor que sejam atribuídos fundos de maneio, ao Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, no valor de 2 400 € anuais, para pagamento de pequenas despesas urgentes 

tais como, portes de correio, aquisição de impressos, Registos na Conservatória do Registo Predial, etc. e ao 

Encarregado do Parque de Máquinas, de Parques de Viaturas Automóveis ou de Transportes, no valor de 3 

600 € anuais, para pagamento de portagens, gasóleo, inspecção de viaturas, etc. ------------------------------------ 

Á consideração de V. Ex.ª. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Despacho do Sr. Vice-Presidente: “Á Câmara Municipal.” ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a atribuição dos fundos 

de maneio propostos. --------------------------------------------------------------------------------------

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

INFORMAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES - 

RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente uma informação da Técnica Superior de Ação Social, referente a actividades 

de tempos livres promovidas pelas ludotecas. --------------------------------------------------------- 

O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 01/14) na pasta de 

documentos anexa a este livro de atas. ----------------------------------------------------------------- 

Despacho do Sr. Presidente: “Visto. Submeta-se a ratificação na próxima reunião de 

Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Sr. 

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

O Sr. Prof. Castelinho informou que não pode estar presente na última reunião 

devido ao trabalho que tinha na escola e foi substituído pelo Sr. Nuno Pires, que 

não pode preparar devidamente a reunião em virtude do pouco tempo disponível, 

mas concorda com as posições tomadas pelo Sr. Nuno Pires. ------------------------------ 

O Sr. Professor Carlos Castelinho interveio ainda para deixar a seguinte 

mensagem: “Desejo a todos os presentes um 2014 pleno de sucesso pessoal e profissional. 

Pretendo também desejar a todos os Marvanenses um bom 2014. Todos sabemos que será um ano tão 
ou mais difícil que foi 2013, mas pretendo que os trabalhadores desta casa e todos os marvanenses 
saibam que eu, enquanto vereador eleito pelo Partido Socialista, estarei sempre disponível e sensível 
para analisar e procurar encontrar as melhores soluções para as necessidades sentidas.” -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires propôs que fosse aprovado um voto de pesar 

pela morte do grande futebolista Eusébio da Silva Ferreira. ---------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------

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

Informou também que teve uma reunião sobre a candidatura de Marvão a 

Património Mundial e foi decidido que o Sr. Arquiteto Nuno Le Coq será o 

responsável pelo dossier da candidatura. ----------------------------------------------------------- 

Tem de ser criada uma comissão científica e uma comissão executiva para a 

referida candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------- 

Presente no público estava o Sr. Tiago Pereira que referiu que a sua intervenção 

tem a ver com a governança da candidatura. Deve haver ponderação na candidatura 

e não se deve desviar do objectivo da mesma. ---------------------------------------------------- 

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

APROVAÇÃO EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------- 

Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 

nº. 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 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 11:10 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

____________________________ 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

______________________________ 


