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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 09/01 REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2001  
 
Aos dezoito dias do mês de Abril do ano dois mil e um, 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, Dr.ª Maria Madalena Delicado Curião Tavares, Joaquim Francisco Silva Barbas 
e José Picado Casa Nova  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, e da reunião 
extraordinária, que foram aprovadas em minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 
92º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro. As presentes actas foram aprovadas 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-09/01) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º 73 de ontem, que acusava os seguintes saldos: -------------------------------------------------- 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 122.865.368$00 

Conta n.º  4249 - 630 Caixa Geral de Depósitos 62.234$00 

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 16.985.227$00 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 22.979.596$00 

Em cofre  Tesouraria 189.938$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:   163.082.363$00 

Saldo de: Operações Orçamentais 161.227.106$00 

Saldo de: Operações de Tesouraria 1.855.257$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:  163.082.363$00 

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

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER 

DA PORTAGEM ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um fax da firma Construtora do Lena, S.A., datado de 26.02.2001, 
solicitando a prorrogação de prazo da empreitada referida em epígrafe, até ao dia 15 de 
Junho de 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este pedido encontra-se acompanhado de uma informação da Srª Chefe de Divisão de 
Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, com o seguinte teor: “Tenho a honra de Informar 
V. Exª que a obra em epígrafe esteve suspensa desde 26.10.2000 até  21.02.2001, 
terminando o prazo de execução da obra no próximo dia 28 de Abril. Como a obra não 
estará concluída nesta data, vem o empreiteiro propor, uma prorrogação de prazo de 48 
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dias, até ao dia 15 de Junho, facto que foi aprovado em reunião de obra, no passado dia 
10 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deste modo, venho propor a V. Exª a aprovação da referida prorrogação, considerando-
se a mesma como legal tendo em conta o disposto pelo IPPAR. --------------------------------- 
Á consideração de V. Exª. “ --------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder a prorrogação de prazo 

solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DOS ARRANJOS EXTERIORES DA VILA 

DE MARVÃO, POR EMPREITADA ----------------------------------------------------------------------- 
Sobre este assunto recaiu uma informação da Srª Chefe de Divisão de Obras, Ambiente 
e Qualidade de Vida, com o seguinte teor: “Tenho a honra de informar V. Exª que devido 
ás intempéries destes meses não foi possível iniciar determinadas obras por 
administração directa, nomeadamente reparação de caminhos, abastecimento de água e 
drenagem de esgotos. Deste modo, como estes trabalhos já levam um atraso de quatro 
meses, proponho a V. Exª que a obra em epígrafe seja executada por empreitada, 
compreendendo esta, a execução de calçada em toda a extensão da barbacã norte, 
ajardinamento do talude á entrada de Marvão e colocação de iluminação pública na 
referida barbacã. Para além destes condicionalismos ainda existe a possibilidade de a 
mesma vir a ser candidatada ao Programa LEADER. Á consideração de V. Exª”. ------------   

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada 

pela Srª Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida. Mais foi 

deliberado submeter este assunto á apreciação da Assembleia Municipal. --------------

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

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

ASSOCIAÇÃO DE TELECENTROS RURAIS DE PORTUGAL – MONOGRAFIA 

AGRICOLA DO CONCELHO ------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente o oficio refª 021, datado de 04.04.2001, informando que é possível o 
aumento do número de brochuras sobre a economia agrária do Concelho de Marvão, 
para 220 exemplares, contra o pagamento de 350.000$00. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade apoiar a publicação da Monografia 

Agrícola do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Associação referida em epígrafe, é proposta a realização 

de uma reunião técnica e visita de estudo ao Norte Alentejano que incluirá um 

almoço em Marvão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar plenos poderes á Srª Vereadora 

para tratar  deste assunto. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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 33/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.------------------------------------------------------------------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
01.04.18 

 
 

 
47 

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

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

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

O Senhor Presidente informou que na próxima Sexta – Feira ás 10 horas, na 

Barragem da Apartadura, será efectuada a assinatura com a Valnor e as águas de 

Portugal do Protocolo de Concessão, com a presença do Senhor Primeiro Ministro 

e do Senhor Ministro do Ambiente, Eng.º. José Sócrates, estando presentes ainda 

todas as autarquias do distrito. ---------------------------------------------------------------------------

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

Informou ainda que no dia 1 de Maio virá a Marvão o Senhor Presidente da 

República para uma reunião de trabalho, sobre a candidatura de Marvão a 

Património Mundial. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente solicitou ainda que a Sr.ª Engª Soledade informasse a Câmara 

Municipal sobre o andamento das obras em curso. -----------------------------------------------

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

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

A Srª Vereadora informou que actuará no próximo dia 22 em Santo António das 

Areias, o Coro Infantil de Setúbal. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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, 
Manuel da Conceição Lourenço, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em Regime 
de Substituição, e tida por conforme por todos, vai ser assinada.----------------------------------
----- 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. ----- 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

__________________________________ 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

  

  ___________________________________ 


