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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 05/00 REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2000  
 
Ao primeiro dia do mês de Março do ano dois mil, nesta Mui Nobre e Sempre Leal Vila de 
Marvão e Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, realizou-se a reunião 
ordinária da Câmara Municipal, com a presença dos senhores: Dr. Manuel Carrilho 
Bugalho, Presidente da Câmara Municipal, Silvestre Mangerona Fernandes Andrade, 
Joaquim Francisco Silva Barbas, José Picado Casa Nova e Dr.ª Maria Madalena Delicado 
Curião Tavares, vereadores da Câmara Municipal. -------------------------------------- 
Pelas quinze horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a presente reunião.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a acta da última reunião ordinária, que fora aprovada 
em minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 92º da Lei nº169/99, de 18 de 
Setembro. A presente acta foi aprovada  por unanimidade . --------------------------------------- 

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-05/00) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º 42 de ontem, que acusava os seguintes saldos: -------------------------------------------------- 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 38.285.055$00 

Conta n.º  4249 - 630 Caixa Geral de Depósitos 53.190$00 

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 38.247.785$00 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 65.795.814$00 

Em cofre  Tesouraria 311.471$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:   142.693.315$00 

Saldo de: Operações Orçamentais 136.507.653$00 

Saldo de: Operações de Tesouraria 6.185.662$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:  142.693.315$00 

OBRAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/94 ------------------------------------------- 
Foram presentes os documentos referidos em epígrafe. -------------------------------------------- 
Sobre este assunto recaiu uma informação do Sr. Engenheiro Víctor Frutuoso, com o 
seguinte teor: “Uma vez que as áreas de construção e implantação não são alteradas e a 
alteração proposta refere-se unicamente ao polígono de implantação, não vejo 
inconveniente, no entanto V. Exª decidirá.” ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido de alteração ao 

loteamento em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------

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

 DELIBERAÇÕES DIVERSAS------------------------------------------------------------------------------ 
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REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO --------------------------------------------- 

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 18/00) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

Este assunto será submetido a votação na próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES ----------------------------------- 
Foi presente a circular nº 21, datada de 16.01.00, informando sobre a realização do XII 
Congresso da ANMP , a realizar nos dias 5 e 6 de Maio em Vilamoura. ------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

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

CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO ------------------------------------- 
Foi presente o ofício datado de 7 de Fevereiro, informando que o Conselho Português 
para a Paz e Cooperação lançou em Portugal a Petição Mundial pela Abolição das   
Armas Nucleares. Deste modo, convidam á assinatura da Petição Mundial e sua 
divulgação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade assinar a referida petição. -------------

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

CENTRO DE CONVÍVIO CULTURAL E RECREATIVO DE MARVÃO -------------------------- 
Foi presente o ofício ref. 18, datado de 15.02.00, solicitando á Câmara Municipal que seja 
atribuído ao Centro Cultural de Marvão o apoio anual que é dado a esta Instituição, pela 
cedência das instalações do Mercado, que se importa em 300.000$00. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no valor de 

300.000$00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AQUISIÇÃO DE TAÇAS/TROFÉUS PARA ATRIBUIÇÃO ------------------------------------------ 
Á semelhança do que foi deliberado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada 
no dia 03 de Março de 1999, o Senhor Presidente informou que se iriam adquirir mais 
taças e troféus para atribuição ás instituições do concelho, ás outras autarquias e aos 
Bombeiros do distrito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

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

TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DE PÁSCOA/2000 – BEIRÃ ------------------------------- 
O Senhor Vereador Silvestre Mangerona Fernandes Andrade apresentou uma proposta 
tendente á realização do torneio supracitado, que já se vem realizando nesta época 
festiva á alguns anos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a proposta do 

Senhor Vereador e autorizar o pagamento das despesas inerentes á realização do 

mencionado torneio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE – SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------- 

FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MOUZINHO DA SILVEIRA -------------------------- 
Foi presente uma carta da Comissão de Finalistas, solicitando á Câmara Municipal ajuda 
monetária para a realização da viagem de finalistas a Louret del Mar. --------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder o subsídio solicitado 

de acordo com os normativos legais existentes. ---------------------------------------------------

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

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ ---------------------------------------- 
Foi presente o ofício nº 307, datado de 15.02.00, solicitando um subsídio para que 
possam continuar a dar apoio aos doentes oncológicos  aos quais foi extraída a laringe. – 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder o subsídio solicitado 

de acordo com os normativos legais existentes. ---------------------------------------------------

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

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO NORTE ALENTEJANO ------------------------------------- 
Foi presente o ofício nº 30, datado de 00.02.17, enviando á Câmara Municipal o ofício do 
NERPOR, no qual solicita apoio financeiro para a realização da FERPOR/2000. ------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder o subsídio solicitado. 

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

INFORMAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------------------- 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES----------------------------------------------------- 
Para cumprimento do estipulado no n.º 3 do artigo 65º da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro, foi dado conhecimento dos despachos de deferimento do Senhor Presidente 
da Câmara, feitos ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal nos 
termos do nº 1 do artigo 65º do diploma referido respeitantes a obras particulares.---------- 
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 19/00) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

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

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

O Senhor Presidente informou que na sequência de um plano de divulgação da 

candidatura de Marvão a Património Mundial, através dos meios de comunicação 

social, se tinha reunido com o Dr. Emídio Rangel, Director da SIC, e se iria reunir 

com o Sr. Joaquim Letria, Director do Jornal “24 Horas”,  e o responsável da TSF. – 

Da reunião havida com o Dr. Emídio Rangel surgiu a possibilidade da apresentação 

do Telejornal, num fim de semana, em directo de Marvão, bem como a realização de 

outros eventos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O Senhor Vereador Joaquim Barbas perguntou se a Gastronomia se vai realizar 

este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Madalena Tavares informou que estamos a aguardar uma 

reunião com os Municípios que realizam esta Feira promovida pela Região de 

Turismo, afim de se proceder á calendarização, e que tudo irá fazer para que a data 

a encontrar para Marvão seja no mês de Julho. --------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora informou ainda que a autarquia tinha recebido hoje de manhã, 

o Sr. Engenheiro Nuno Jordão, Presidente da Comissão Nacional de Gestão de 

LEADER, e a Drª Maria Joaquina Abreu , Técnica Responsável pelo LEADER no 

Alentejo, que acompanhados pelo Dr. Francisco Semedo e pelo Dr. Francisco 

Sampaio Soares, do LEADER de Portalegre, fizeram um visita informal pelo 
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concelho afim de verificarem no terreno as obras realizadas que foram 

candidatadas ao Programa LEADER. -----------------------------------------------------------------   

Pela Senhora Vereadora foi ainda dito que a Pastoral Juvenil da Diocese de 

Portalegre, irá comemorar em Marvão o “Dia Jovem”, a 15 de Abril e que envolverá 

cerca de 1500 a 2000 jovens. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------- 

Nos termos do artigo 19º do Código de Procedimento Administrativo, foi reconhecida por 
unanimidade, a urgência de deliberação imediata dos assuntos que a seguir se indicam: - 

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

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, 
Maria da Luz Correia Marmelo Chaves, 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 17  horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO, 

 

  

_______________________________________________ 
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