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ACTA N.º 05/00                                               
ACTA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM:  

29 DE SETEMBRO DE 2000. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro  do ano dois mil, nesta Mui Nobre e Sempre Leal 
Vila de Marvão e Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, após convocatórias 
individuais e edital afixado no dia seis do corrente, nos lugares públicos do estilo do 
concelho, em que se anunciava o dia, hora e local desta sessão e a respectiva ordem de 
trabalhos, realizou-se a primeira e única reunião integrada na sessão ordinária deste órgão 
deliberativo do Município de Marvão, sob a presidência do Sr. Dr. João de Brito Mena 
Antunes, secretariado pelos Srs. Vogais João Manuel do Nascimento Mota Lança e José 
Manuel Fraústo Soares da Costa, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários eleitos.  
Faltaram à sessão os Srs. Joaquim Gonçalves Delgado e João Maria Margarido Mimoso 
tendo sido presentes as respectivas justificações, como previsto no nº 6 do artigo 46º, da Lei 
169/99, de 18 de Setembro. Conforme competência atribuída através  do nº 5 do artigo 46º 
do mencionado normativo legal, a Mesa considerou justificadas as faltas dos membros 
referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Representando a Câmara Municipal estava o seu Presidente, Sr. Dr. Manuel Carrilho 
Bugalho. Assistiram à sessão os vereadores, Silvestre Mangerona Fernandes Andrade, Drª. 
Maria Madalena Delicado Curião Tavares, Joaquim Silva Barbas e José Picado Casa Nova.  
Pelas 20 horas, o Sr. Presidente em funções declarou aberta a presente sessão. --------------- 

ACTA DAS REUNIÕES ANTERIORES 
Foi presente a acta da reunião anterior, realizada no passado dia 23 de Fevereiro de 2000,  
que foi aprovada em minuta, nos termos do art.º 92º., n.º 3, do Decreto - Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, e que antecipadamente foi distribuída a todos os membros da Assembleia 
Municipal.  Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DE TRABALHOS 
Imediatamente a seguir, e referente a esta sessão foi lida a ordem dos trabalhos. --------------- 
Deliberado aprová-la por unanimidade, dando-se aqui como transcrita na íntegra, sendo a 
mesma rubricada por todos os membros da mesa e arquivada ( com o n.º 08)  na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. --------------------------------------------------------------------- 

PONTO N.º 1 
INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL 

Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, bem como da 
situação financeira da  mesma. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara teceu algumas explicações sobre os pontos abordados na 
referida informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesmo rubricado por 
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.º  09) na pasta de documentos anexa a 
este livro de actas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO N.º 2 
LANÇAMENTO DAS DERRAMAS  

O Senhor Presidente da Assembleia passou de imediato a ler cópia de parte da acta da 
reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no passado dia 20 de Setembro de 2000, 
cujo teor é o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“De acordo com o estabelecido no artigo 18º da Lei nº 42/98, de 5 de Agosto, venho propor à 
Câmara Municipal o lançamento de derramas sobre a colecta do imposto sobre o 
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Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) relativo ao rendimento gerado na área deste 
concelho, no valor de 10%. A receita da respectiva derrama destinar-se-á ao reforço da 
capacidade financeira deste Município”. ---------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o lançamento de derramas e submeter o 
mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea f), nº 2 do 
artº 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro.” -----------------------------------------------------------------  
Nos termos do dispositivo legal supracitado, a Assembleia Municipal aprovou por 
maioria o lançamento das derramas em causa, com 17 votos a favor e duas 
abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO N.º  3 
APROVAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO CORPO ACCIONISTA 

DA SOCIEDADE PONTO VERDE 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou à Assembleia a retirada deste ponto da 
Ordem do Dia, uma vez que, no seu entender, a integração proposta deveria ser re-
analisada  pelo Órgão Executivo. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a proposta acima referida à 
votação da Assembleia Municipal, que deliberou por unanimidade retirar este ponto 
da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO N.º 4 
APROVAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO SISTEMA 

MULTIMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO NORTE ALENTEJANO 
Foi presente à Assembleia Municipal o projecto  de decreto-lei através do qual serão 
definidos os utilizadores iniciais do sistema e os respectivos estatutos que constituem anexo 
a este decreto, o contrato de concessão a celebrar entre o Estado Português e uma 
empresa cujo nome ainda não está definido e o contrato de entrega e recepção de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) e de recolha selectiva para a valorização, tratamento e destino final. 
Os presentes documentos dá-se aqui como transcritos na integra, sendo o mesmos 
rubricados por todos os membros da mesa e arquivados (com o n.º  10) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas.---------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal passou seguidamente à votação deste assunto, tendo sido 
deliberado por unanimidade aprovar a citada documentação. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO N.º 5 
APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA À CÂMARA MUNICIPAL DA 

UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara para explicar as razões principais da 
realização do protocolo cuja aprovação se propõe, tendo referido que há que realizar obras 
consideráveis no campo de jogos de Santo António das Areias, e  sendo necessário 
candidatar estas melhorias aos fundos comunitários, impõe-se o estabelecimento do 
presente protocolo entre o INATEL e a Câmara Municipal, porque só esta última estará em 
condições de poder assegurar as contrapartidas financeiras que uma candidatura deste 
género requer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal passou seguidamente à votação deste assunto, tendo sido 
deliberado por unanimidade, autorizar a celebração do protocolo de cedência à 
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Câmara Municipal do campo de jogos de Santo António das Areias. --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO Nº 5 
ASSUNTOS DIVERSOS 

Tomou a palavra o Sr. Eng. José Manuel Soares da Costa para informar que tem uns 
amigos em Portalegre que gostariam de vir residir para o Concelho de Marvão, que estes 
possuem dois prédios rústicos, onde não se pode construir. Pedia informação ao Senhor 
Presidente da Câmara Municipal para saber se haveria alguma solução para este problema.- 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara para informar que existem variadas 
entidades que devem emitir pareceres sobre este assunto. Para além disso, existem as 
normas previstas no Plano Director Municipal, em cuja alteração se está actualmente a 
trabalhar, criando novas zonas urbanizáveis no  Município. --------------------------------------------- 
Seguidamente tomou a palavra o Senhor Fernando Antunes Rosado que perguntou ao 
Senhor Presidente da Câmara se este sabe como é que trabalha o relógio da Vila, visto este 
ter alguns problemas no seu funcionamento, nomeadamente às quatro da tarde e à meia 
noite. Inquiriu-se ainda sobre que fazer, no sentido de termos um relógio  na Vila, que 
trabalhe sem tantos erros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente pediu a intervenção do senhor vereador para avaliar da necessidade de 
substituição do relógio, mas o Sr. Rosado referiu imediatamente que o problema está “nos 
toques” porque nunca batem certos. --------------------------------------------------------------------------  
Aproveitando a presença entre a assistência do electricista municipal Senhor António 
Raposo Machado, o Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização ao 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal para que este técnico pudesse intervir e 
elucidar o Órgão sobre este problema. Após ser concedida a pertinente autorização, o 
técnico municipal informou haver uma peça danificada no relógio, estando já encomendada 
uma nova, a fim de se proceder à respectiva substituição. ---------------------------------------------- 
Tomou novamente a palavra o Senhor Fernando Antunes Rosado para perguntar o que se 
estava a pensar fazer com a árvore do Largo do Pelourinho. ------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que esta árvore não vai ser substituída este ano, 
porque, segundo opinião do jardineiro municipal não está totalmente posta de parte a 
possibilidade desta árvore vir a recuperar. ------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, o senhor Rosado perguntou ainda ao Senhor Presidente da Câmara o que é 
que pensava fazer com os esgotos de Barretos – Vale de Milho, uma vez que ele tem lá uma 
propriedade e os seus vizinhos já o tinham questionado sobre este assunto várias vezes. ---- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que já está a proceder à realização de um 
levantamento de todos os problemas de resíduos sólidos da zona nascente do Concelho, 
uma vez que esta problemática tem que ser encarada na sua globalidade, e nunca caso a 
caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor António Nunes Pires Lourenço referiu que a médica que faz atendimento na 
Escusa não comparece frequentemente naquela extensão do centro de saúde e quando o 
faz,  só atende um número limitado de pessoas. ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que, relativamente aos problemas da Saúde, tem 
colaborado o mais possível com a Direcção Distrital de Saúde, no sentido de a apoiar em 
ordem à resolução dos problemas que tornaram o acesso à Saúde mais difícil. ------------------ 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal para referir que não tinha 
gostado da afirmação efectuada pela Senhor Presidente da Câmara Municipal quando este 
disse que o fogo originado pelo foguetes se deveu às manias de grandeza do Senhor 



MUNICÍPIO DE MARVÃO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

00 - 09- 29 
 

 150 

Presidente da Assembleia Municipal. Propôs igualmente que se fumasse o cachimbo da paz, 
e deixasse de haver acusações deste tipo. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal mencionou que essas afirmações eram 
inexactas,  apesar de considerar que a alvorada tinha sido excessiva, o que, naturalmente, 
aumentou os riscos do incêndio que acabou por ter lugar. ---------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
Por unanimidade, foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do artigo 
92º. n.º 3 do Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tida por conforme por todos, vai 
ser assinada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião. -------------------- 
Eram 22 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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