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ACTA N.º 05/06                                                
ACTA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM:  

29 DE DEZEMBRO DE 2006 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, na sede da Associação 
de Desenvolvimento – “ A Anta”, em Beirã, após convocatórias individuais e edital afixado no 
dia 19 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. Carlos Joaquim Nunes Sequeira, secretariado pelos Srs. Mário da 
Costa Patrício e José Jorge Ribeiro, respectivamente, primeiro e segundo secretários 
eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas 20 horas, o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão, tendo sido feita a 
chamada, verificou-se que faltaram o Sr. Dr. Carlos Fernandes Baeta e Sr. João Coelho 
Batista Barreta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Representando a Câmara Municipal estava o seu Presidente, Senhor Eng.º Vítor Manuel 
Martins Frutuoso e o Vice-presidente, Dr. Pedro Alexandre Ereio Lopes Sobreiro. --------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------- 
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia que informou sobre a actividade realizada 
pela Assembleia Municipal e sobre alguma correspondência recebida. ------------------------------ 
Passou de seguida a ler uma proposta do Sr. Presidente da Câmara tendente à inclusão de 
dois novos pontos na ordem de trabalhos da presente sessão, que não teriam entrado 
devido a atrasos na discussão destes assuntos em sede de Câmara Municipal e que são os 
seguintes:”Projecto de alterações ao regulamento de utilização e funcionamento da Piscina 
de Santo António das Areias” e “Pedido de desanexação do domínio público de um lote de 
terreno em Santo António das Areias”. ------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Manuel da Conceição Lourenço, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da 
Câmara Municipal prestou alguns esclarecimentos sobre as alterações  a introduzir no 
regulamento supracitado bem como acerca das características da operação de desanexação 
do lote referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Presidente da Assembleia pôs os assuntos à votação tendo sido deliberado por 
unanimidade dos presentes integrar estes dois assuntos na Ordem de Trabalhos da 
presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, foi presente a acta da reunião anterior, realizada em 29 de Setembro de 2006, 
aprovada em minuta, nos termos do nº 3, do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
e que antecipadamente foi distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. ---------- 
Colocada à votação,  a acta foi aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e 
uma abstenção do Sr. Eng. José Manuel Soares da Costa que não esteve presente na 
sessão anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DE TRABALHOS 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal procedeu seguidamente à leitura da Ordem de 
Trabalhos para a presente sessão, propondo que os dois pontos acrescentados fossem 
analisados e votados em primeiro lugar, seguindo-se depois a discussão dos assuntos pela 
ordem estabelecida com anterioridade. ----------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal concordou com a proposta apresentada pelo seu Presidente 
e deliberou aprová-la por unanimidade dos presentes, dando-se aqui como transcrita 
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na íntegra e tendo sido a mesma rubricada por todos os membros da mesa e 
arquivada (com o n.º 05)  na pasta de documentos anexa a este livro de actas. ------------ 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS 

O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesma rubricado por 
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.º  DA/07-2006) na pasta de documentos 
anexa a este livro de actas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se de seguida à análise das alterações já aprovadas pela Câmara Municipal, tendo 
o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Enf. João Francisco Pires Bugalhão 
mencionado outras alterações, que, em seu entender, deveriam ser objecto de estudo pelo 
Executivo. Ficou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal incumbido de apresentar uma 
proposta do Órgão Deliberativo com essas propostas de alteração. ---------------------------------- 
O Sr. Fernando José Machado Gomes referiu que, em consonância com a posição por ele 
tomada anteriormente, se iria abster, uma vez que, em sua opinião, a piscina deveria estar 
aberta durante o ano inteiro, o que não acontece actualmente, já que se regista o 
encerramento nos meses de Julho e Agosto. --------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, tendo a 
proposta de alteração sido aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor e uma 
abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESANEXAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UM LOTE DE TERRENO EM SANTO 
ANTÓNIO DAS AREIAS 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos sobre este ponto, 
nomeadamente sobre a desanexação do lote e futura alienação, através dos métodos legais 
em vigor. Informou ainda que, segundo a informação técnica do Sr.  Arqtº. Sousa Lino, a 
zona verde prevista para o local não representa mais valia para o sítio já que os arranjos 
exteriores da piscina coberta respondem às necessidades de áreas verdes naquela zona. 
Por outro lado, a instalação de uma construção mista de habitação e comércio respondem a 
uma solicitação cada vez maior. Os indicadores a prever para o local são: área do lote – 
261,10 m2; área de implantação – 156,00 m2; área de construção – 250,00 m2; cércea 
máxima – 6m/2 pisos; nº máximo de pisos=2; os afastamentos são os referidos nas plantas 
respectivas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, tendo a 
proposta de desanexação sido aprovada por unanimidade dos presentes ao abrigo do 
estabelecido na alínea b) nº 4 do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------- 

PONTO Nº 1 
INFORMAÇÃO DO SR. PRESIDENTE ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL E DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesma rubricado por 
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.º  DA/08-2006) na pasta de documentos 
anexa a este livro de actas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Dr. Fernando Manuel Bonito Dias solicitou informação acerca do próximo quadro 
comunitário de apoio, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que existem ainda 
muitas indefinições sobre a distribuição das verbas. ------------------------------------------------------ 
O Sr. Dr. Manuel Carrilho Bugalho disse que seria muito importante que a Associação de 
Municípios do Norte Alentejano contratualizasse os fundos logo que possível, de molde a 
garantir a existência de verbas para futuros projectos. --------------------------------------------------- 
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O Sr. Fernando José Machado Gomes criticou a falta de objectivos definidos para o 
Concelho e pediu ao Sr. Presidente da Câmara que informasse acerca dos projectos que o 
Município tentara meter no PIDACC. A Srª. Profª. Isabel Compadrinho pediu alguns 
esclarecimentos acerca do Agrupamento Escolar, tendo o Sr. Presidente informado das 
demarches efectuadas junto do Coordenador Educativo do Alto Alentejo. -------------------------- 

PONTO N.º 2 
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesma rubricado por 
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.º  DA/09-2006) na pasta de documentos 
anexa a este livro de actas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que a alteração ao Regulamento se 
resume à mudança de alguns dos membros que constituem este Conselho, tendo referido 
quais os membros substituídos e quais as pessoas que passaram a ocupar esses cargos. --- 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, tendo a 
proposta de alteração ao regulamento do Conselho Municipal de Segurança sido 
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- 

PONTO Nº 3 
TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM 

Foi presente uma certidão da reunião da Câmara Municipal realizada em 2 de Novembro 
passado, onde, de acordo com o estipulado na alínea e) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se submete a 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem à aprovação do Órgão Deliberativo. -------------------- 
O valor fixado pela Câmara Municipal para o ano de 2006 é de 0,25% do valor das facturas 
emitidas pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao serviço público, em local fixo, para todos os clientes finais do Município. -------- 
De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal submeteu o assunto à votação, 
tendo o valor proposto da Taxa Municipal de Direitos de Passagem sido aprovado por 
unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO Nº 4 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2007/2010 – ORÇAMENTO  PARA 2007 

O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesma rubricado por 
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.º  DA/10-2006) na pasta de documentos 
anexa a este livro de actas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o Sr. Dr. João de Brito Mena Antunes que solicitou ser informado da data da 
reunião para elaboração do Orçamento do ano que vem, uma vez que as forças políticas 
representadas nos Órgãos do poder autárquico têm, por força da Lei, de serem informadas 
de tal facto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que informou sobre os vectores 
mais importantes da estratégia do Executivo Municipal para o próximo ano, tendo vincado a 
ideia de que o orçamento é, na sua óptica, extremamente realista. ----------------------------------- 
O Sr. Dr. João de Brito Mena Antunes referiu que este é um documento de contenção e 
considerou que a execução deste orçamento é um autêntico “tiro no escuro”, pelo que se irá 
abster na votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara manifestou não ter optado por empolar o orçamento com um 
conjunto de iniciativas que, posteriormente, seria impossível levar à prática na sua 
totalidade, o que provocaria uma taxa de realização muito baixa. A opção do Executivo, 
manifestou novamente, foi a de propor um orçamento realista e exequível. ------------------------ 
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O Sr. Fernando Manuel Bonito Dias manifestou o seu agrado com os documentos em 
discussão, tendo referido que eles vão de encontro ao cumprimento do prometido na 
campanha eleitoral. Manifestou, ainda, o seu desagrado pelas constantes e longas 
intervenções do deputado Dr. Manuel Bugalho, o qual assume um estatuto de “Presidente 
da Câmara”, defendendo as suas políticas enquanto tal, esquecendo-se de que já não o é. 
Referiu, também, que este posicionamento é ainda mais gravoso na medida em que o 
referido membro da Assembleia tece constantemente, comentários sobre a actuação do Sr. 
Presidente quando era técnico da Câmara, com o objectivo de denegrir a sua imagem, 
escamoteando o facto de que nesse tempo era ele, enquanto Presidente, o principal 
responsável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Dr. Manuel Carrilho Bugalho estabeleceu uma série de comparações entre as GOP e o 
orçamento apresentados no ano anterior e os documentos agora em discussão. Estabeleceu 
uma listagem das iniciativas com que concorda, tendo colocado algumas dúvidas que foram 
esclarecidas posteriormente pelo Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------ 
O Sr. Prof. José Almeida Garraio concordou com os projectos apresentados, e inquiriu sobre 
a atribuição de subsídios às IPSS’s e sobre algumas questões da área ambiental, 
nomeadamente os esgotos a céu aberto da Beirã, tendo posteriormente sido esclarecido 
pelo Sr. Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Enf. João Francisco Pires Bugalhão referiu as inovações apresentadas por este 
orçamento, comparativamente aos anteriores, tendo salientando a atenção dada ao 
desenvolvimento económico e à aquisição de terrenos. Referiu ainda que o actual 
orçamento não está empolado, como vinha acontecendo, dando lugar a índices de 
realização muito baixos. Finalizou referindo que a população de Beirã tem motivos para 
estar indignada, uma vez que há muitos anos que se fala nas Assembleias Municipais do 
projecto da ETAR daquela localidade e, no entanto, ela continua por fazer. ----------------------- 
O Sr. Fernando José Machado Gomes disse que o actual Executivo não tem obras novas, 
limitando-se a executar as que vinham do anterior mandato. Referiu o facto de intenções não 
serem projectos, pelo que ele prefere discutir os índices de realização quando houver lugar à 
análise da conta de gerência e do relatório de actividades. --------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação as Grandes Opções do 
Plano 2007/2010 e o Orçamento para 2007 do Município de Marvão, tendo estes 
documentos sido aprovados por maioria, com doze votos a favor dos membros eleitos 
pelo PSD e cinco abstenções, quatro da bancada do PS e uma da Bancada do PP. ------  

PONTO Nº 5 
APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE MARVÃO 

O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesma rubricado por 
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.º  DA/11-2006) na pasta de documentos 
anexa a este livro de actas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara para definir, em termos gerais, este 
documento como regulador do sistema educativo ao nível do Município. --------------------------- 
O Sr. Presidente da Assembleia leu a introdução da Carta Educativa a fim de prestar um 
melhor esclarecimento ao público presente na sala. ------------------------------------------------------ 
O Sr. Prof. José Almeida Garraio e o Sr. Dr. Manuel Carrilho Bugalho manifestaram o seu 
agrado pelo elaboração do documento, achando-o interessante, bem elaborado e de grande 
utilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara informou então que a responsabilidade do documento recai, 
essencialmente, sobre a Drª. Vanda Costa, técnica do Município. ------------------------------------ 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, tendo o 
mesmo sido aprovado por unanimidade. Finalizou, dando, em nome do Órgão 
Deliberativo do Concelho de Marvão, os parabéns à Drª. Vanda Costa pela elaboração 
da Carta Educativa do Concelho de Marvão. ------------------------------------------------------------ 

PONTO Nº 6 
ASSUNTOS DIVERSOS 

Pediu a palavra o Sr. Dr. João de Brito Mena Antunes para referir que a freguesia de Beirã 
foi perdendo gradualmente a sua identidade, ao passo que ia perdendo os serviços 
aduaneiros, a produção agrícola, o tráfego ferroviário, e que deveria ser uma prioridade do 
Executivo procurar inverter esta tendência, em favor da população local. -------------------------- 
O Sr. Enf. João Francisco Pires Bugalhão informou que a Beirã é, em termos de saúde, uma 
das freguesias mais faladas presentemente, devido às estruturas em funcionamento e 
também às que estão em fase de início de actividade, como é o caso da “Unidade de 
Internamento no âmbito dos Cuidados Continuados Integrados”, que irá ser visitada no fim 
desta sessão da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Fernando José Machado Gomes lamentou o conteúdo de uma carta distribuída à 
população de Marvão aquando da realização do Festival Árabe “Almossassa”, que 
considerou arrogante; lamentou também o estado de degradação em que se encontra o 
Circuito de Manutenção da Portagem, bem como o desleixo havido na desmontagem tardia 
dos equipamentos utilizados na Feira da Castanha, o que provocou a deterioração de uma 
tenda, lamentou a falta de conservação da estrada de acesso à Barragem da Apartadura e 
voltou a questionar o Sr. Presidente da Câmara acerca das obras que o Executivo 
candidatou ao PIDACC. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara informou qual a política seguida pela Câmara Municipal na 
organização e planificação de eventos, salientando a enorme redução das despesas que se 
tem verificado em todos os certames, sem perda significativa na sua qualidade; referiu que a 
zona do Circuito de Manutenção será objecto de uma intervenção no futuro; informou que a 
tenda destruída na Feira da Castanha tinha sido atingida por uma fortíssima e repentina 
tempestade, não havendo grandes opções de evitar um desastre natural com estas 
características; finalizou dizendo que a estrada da Barragem da Apartadura não é municipal, 
pelo que a Câmara teve que pedir autorização para poder realizar uma intervenção de molde 
a diminuir a deterioração desta via de comunicação. ----------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o Sr. António Manuel Pereira Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de 
Beirã que leu o seguinte discurso: “Minhas Senhoras e meus Senhores: Em nome do 
Executivo da Junta de Freguesia da Beirã e de toda a sua população, permitam-me que 
manifeste a honra que sentimos por ter lugar na Nossa Freguesia, a última Assembleia 
Municipal deste ano de 2006, concretizando, deste modo, a consensual ideia da importância 
da descentralização das Assembleias Municipais. --------------------------------------------------------- 
São iniciativas como esta que, aproximando os responsáveis pela gestão pública do seu 
eleitorado, se tornam geradoras de esclarecimentos indispensáveis, de opiniões diversas 
mas afirmadas, e de soluções ponderadas em relação aos problemas que surgem e que a 
todos nós dizem respeito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
A nossa Freguesia – a freguesia da Beirã – já teve mais gente e, talvez até, melhores dias. 
Perdeu alguma da sua importância devido, principalmente, à diminuição populacional. 
Primeiro, com a abertura das fronteiras, reflexo da adesão do nosso país à União Europeia. 
Este facto provocou – como é sabido – o encerramento dos Serviços Alfandegários e da 
Guarda-fiscal e a consequente partida dos seus trabalhadores. Por outro lado, a taxa de 
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desemprego tem-se mantido alta, o que tem levado muitas famílias a demandar outros locais 
para o ganho da sua vida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Perdendo pessoas, a Freguesia vê, assim, diminuída a sua capacidade de desenvolvimento. 
Mas felizmente, nem tudo é negativo. Somos em menor número, mas não é menor o 
empenho, na procura de uma vida melhor pata todos nós, habitantes da freguesia. ------------- 
Para fazer face às muitas necessidades de natureza social com que a freguesia e as suas 
gentes se confrontaram, foi possível criar, há 12 anos, “A ANTA” – Associação Cultural e de 
Desenvolvimento da Beirã, grande impulsionadora do desenvolvimento local que muito tem 
contribuído para a fixação de uma certa população. ------------------------------------------------------ 
O projecto que a Anta actualmente desenvolve, a implementação de uma Unidade de Média 
Duração e Reabilitação, no âmbito da Rede de Cuidados Continuados, consubstancia um 
significativo passo em frente no desenvolvimento local e social, merecedor dos nossos 
melhores elogios. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia da Beirã e a Câmara Municipal de Marvão apoiam este projecto, com 
início previsto para o próximo ano de 2007. Para o seu sucesso, formulamos os nossos 
melhores votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vem a propósito e é de toda a justiça salientar e agradecer, aqui e agora, todo o apoio que 
esta junta de freguesia tem sentido por parte da Câmara Municipal de Marvão. É em grande 
parte devido à excelente articulação que tem existido entre as duas entidades que é possível 
desenvolver acções eficazes e só possíveis quando o poder local manifesta a sua presença 
no terreno da acção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O trabalho aqui, na Junta, representa o esforço de uma equipa. Duma verdadeira equipa, 
permitam que o diga, mas da qual é justo destacar o empenho e a eficácia dos seus 
Secretário e Tesoureiro: os senhores António Maria Rosado Sérvolo e Manuel Pires 
Tapadinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para eles a nossa Gratidão e para V. Ex.ª, Sr.º Presidente da Assembleia Municipal, mais 
uma vez obrigado pela honra que nos concedeu. ---------------------------------------------------------- 
Em nome do executivo desejamos a todos os presentes um Feliz Ano Novo.” -------------------- 
ESPAÇO DESTINADO AO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o Sr. Francisco Silva que questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca 
das hipóteses de reabilitar as termas da Fadagoza. ------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara concordou que o funcionamento das termas seria de grande 
utilidade para o desenvolvimento da Freguesia e informou dos contactos estabelecidos com 
o proprietário, sendo que este, não dispondo de capital suficiente para a realização da obra, 
estará disposto a estabelecer sociedade com algum sócio capitalista. ------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
Por unanimidade, foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do artigo 
92º. N.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e tida por conforme por todos, vai ser assinada. ------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião. --------------------- 
Eram 23,15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 
                                        ________________________________ 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO, 
_________________________________ 

O SEGUNDO SECRETÁRIO, 
_________________________________ 


