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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 08/03 REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2003   
 
Aos dois 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 
ordinária da Câmara Municipal, com a presença dos senhores: Silvestre Mangerona 
Fernandes Andrade, Dr.ª Maria Madalena Delicado Curião Tavares, Joaquim Francisco 
Silva Barbas e João Manuel do Nascimento Mota Lança,  vereadores da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o Dr. Manuel Carrilho Bugalho, Presidente da Câmara 
Municipal, por se encontrar em Évora numa reunião, 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 Vice - 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 maioria, tendo-se abstido na votação a Srª 
Vereadora Madalena e o Sr. Vereador Barbas, em virtude de não terem estado presentes 
na última reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Nos termos do artigo 19º do Código de Procedimento Administrativo, o Senhor Presidente 
propôs que fosse reconhecida a urgência de deliberação imediata dos assuntos que a 
seguir se indicam, proposta que foi aprovada por unanimidade, tendo-se de seguida 
passado á análise dos mesmos: --------------------------------------------------------------------------- 

VENDA DO LIVRO: “MARVÃO, PALAVRAS E OLHARES” --------------------------------------- 
A Srª Vereadora Madalena propôs que fossem vendidos 20 exemplares do livro: “Marvão, 
Palavras e Olhares”, ao Governo Civil, pelo preço do dia do lançamento, ou seja, 25 
Euros, conforme solicitação deste. ------------------------------------------------------------------------ 

Foi deliberado por maioria aprovar a proposta da Srª Vereadora, tendo-se abstido 

na votação o Sr. Vereador Barbas e o Sr. Vereador Lança. -------------------------------------

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

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-08/03) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º  63 de ontem, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------- 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 693.915,53 € 

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

Conta nº 4605 – 930  Caixa Geral de Depósitos 922,05 € 
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Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 22.634.53 € 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 8.524,99 € 

Em cofre  Tesouraria 187,41 € 

Documentos  ------ 

TOTAL:   727.184,01 € 

Saldo de: Operações Orçamentais 692.984,97 € 

Saldo de: Operações de Tesouraria 34.199,04 € 

Documentos  ------ 

TOTAL:  727.184,01 € 

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

3ª ALTERAÇÃO ÁS GRANDES OPÇÕES DO PLANO --------------------------------------------- 
Foi presente a alteração referida em epígrafe. --------------------------------------------------------- 
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 21/03) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida alteração, de 

acordo com o estabelecido na alínea d) 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. ---------------------

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

4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ---------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a alteração referida em epígrafe. --------------------------------------------------------- 
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 22/03) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida alteração, de 

acordo com o estabelecido na alínea d) 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. ---------------------

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

AQUISIÇÃO DE UMA CASA NA ESCUSA ------------------------------------------------------------- 
Foi presente uma carta do Sr. João Carrapiço Afonso, informando que aceita a proposta 
de 15 000 Euros pelo edifício situado na Estrada da Casa Nova nº 1 na Escusa. ------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta feita pelo Senhor Presidente ao proprietário da referida casa. ------------------

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

LIGA DOS COMBATENTES DA MARINHA GRANDE – PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO 

DE LIVRO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente o oficio circular nº 222 datado de 25.03.2003, solicitando a aquisição de 
alguns exemplares do livro: “Entre o Paraíso e o Inferno” (Memórias da Guiné 
1967/1968), da autoria do combatente Abel de Jesus Carreira Rei. ------------------------------ 
O livro descreve factos verídicos, vividos no dia a dia, durante a sua comissão de serviço 
na Guiné, durante os anos de 1967 e 1968. ------------------------------------------------------------ 
O preço de cada livro são 11,50 Euros, incluindo os portes de expedição. --------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade não adquirir 

qualquer exemplar do referido livro. ---------------------------------------------------------------------

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

EXPEDIENTE – SUBSIDIOS ------------------------------------------------------------------------------- 
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MARVÃO -------- 
Foi presente o oficio datado de 17.03.2003, informando que se vai realizar em Portalegre 
nos dias 24 e 25 de Maio, o Dia Nacional do Bombeiro, pelo que a Liga dos Bombeiros 
Portugueses vem atribuir ás Associações uma comparticipação na aquisição de 
fardamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado que esta oportunidade é única, solicitam á Câmara Municipal a atribuição de um 
subsidio extraordinário para a aquisição do referido fardamento, pelo que necessitam de 
3.447,36 Euros, referente á parte da Associação. ---------------------------------------------------- 
Solicitam também a atribuição do subsidio mensal de 872,90 Euros, que a Câmara atribui 
á Associação, referente aos meses de Janeiro a Março de 2003. --------------------------------  

O Senhor Vereador Silvestre Andrade propôs a atribuição do subsidio mensal de 

872,90 € durante o ano de 2003. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Vereador 

Silvestre Andrade. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 23/03) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

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

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

VENDEDORES AMBULANTES---------------------------------------------------------------------------- 
Para cumprimento do estipulado no n.º. 3 do artigo 65º da  Lei n.º. 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 n.º 1 do artigo 65º do diploma referido, referentes a pedidos de concessão e 
renovação de cartões de vendedores ambulantes.---------------------------------------------------- 
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 24/03) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas.----------------------------------------------------------------- 

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

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

RELAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES PARA QUEIMADAS ---------------------------------------------- 
Concedidas por despacho do Sr. Presidente da Câmara para conhecimento da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 25/03) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

O Sr. Vereador Silvestre Andrade informou da participação da Câmara Municipal 

nos Jogos do Norte Alentejano/2003, em que a autarquia tem uma comparticipação 

financeira de 2.273,82 €. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A Sr.ª Vereadora informou a Câmara Municipal da sua participação no I Encontro 

Lusófono – A Gastronomia Património Cultural, e da importância da mesma na 

divulgação do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

No espaço destinado ao público, pediu a palavra a Dª Ilda Candeias, para pedir 

informação acerca da atribuição de uma casa vaga propriedade da Câmara 

Municipal. A Srª Vereadora Madalena informou que o assunto ainda não foi 

estudado e avaliado. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 Vice - Presidente encerrou a presente 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eram 16 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

O VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

 

______________________________ 

 

 


