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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 14/01 REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2001  
 
Aos quatro dias do mês de Julho 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, 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-14/01) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º 124 de ontem, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------ 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 165.200.962$00 

Conta n.º  4249 - 630 Caixa Geral de Depósitos 37.464$00 

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 5.912.785$00 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 5.257.725$00 

Em cofre  Tesouraria 66.156$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:   176.475.092$00 

Saldo de: Operações Orçamentais 169.155.635$00 

Saldo de: Operações de Tesouraria 7.319.457$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:  176.475.092$00 

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

ALTERAÇÃO AO PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 5/87 – PORTO DA ESPADA ------- 
Foi presente um requerimento do Sr. António da Costa Bernardo, residente em Porto da 
Espada, no qual requer que seja aprovada a alteração ao loteamento nº 5/87, referente a 
um terreno em Porto da Espada. -------------------------------------------------------------------------- 
Sobre este assunto recaiu uma informação da Srª Chefe de Divisão de Obras, com o 
seguinte teor: “Tenho a honra de informar V. Exª que o processo em epígrafe está em 
condições de ser aprovado. A alteração proposta respeita apenas a pequenas alterações 
na implantação das edificações e a uma alteração da área de construção. Este 
loteamento não necessita de obras de urbanização. Estão cumpridas as disposições 
introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros nº 6/2001 de 25 de Janeiro de 
2001.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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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 59/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao loteamento 

nº 5/87 em Porto da Espada. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

PROGRAMA DE CONCURSO/CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PARA 

CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE E DO RESTAURANTE/BAR DO CENTRO 

DE LAZER DA PORTAGEM ------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente foram presentes os documentos referidos em epígrafe, depois de 
se ter procedido á alteração dos critérios de adjudicação, propondo de seguida que se 
procedesse á votação para aprovação dos citados documentos. --------------------------------- 

Foram aprovados por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Srs. Vereadores do P.S., e duas abstenções dos Srs. Vereadores do P.S.D., tendo 

estes referido que se abstiveram em virtude de manterem a mesma posição 

assumida na reunião anterior. -----------------------------------------------------------------------------

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

INSCRIÇÃO DE TÉCNICO NA AUTARQUIA ---------------------------------------------------------- 
Foi presente um requerimento de Vicente Miguel Correia Batista, licenciado em 
Engenharia Civil, inscrito no Sindicato Nacional dos Engenheiros Técnicos, com a carteira 
sócio – profissional nº 16523, no qual requer a sua inscrição como Técnico Responsável 
para obras a executar no concelho de Marvão. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido apresentado. --------

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

PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE NA PASTELARIA “LEQUE” NA BEIRÃ - 
Foi presente um requerimento do Sr. João da Cunha Felino, proprietário da Pastelaria 
“Leque” em Beirã, no qual requer autorização para colocação de toldos nas portas e 
janelas do estabelecimento. --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a colocação de toldos nas 

janelas e portas da Pastelaria “Leque”, na Beirã.  --------------------------------------------------

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

CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DESPORTALEGRE ------------------------------------- 
Foi presente um fax do Sr. Capitão João Rolo, autor do manual de Segurança Infantil, 
que tinha apresentado á Câmara Municipal uma proposta para aquisição do referido livro,  
e que vem prestar alguns esclarecimentos sobre a tomada de posição da Direcção do 
CCD Desportalegre, a propósito da não adesão da autarquia á proposta apresentada. ---- 

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

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

EXPEDIENTE – SUBSIDIOS ------------------------------------------------------------------------------- 

2ªs JORNADAS DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DR. 

JOSÉ MARIA GRANDE – PORTALEGRE ------------------------------------------------------------- 
Foi presente um oficio da Comissão Organizadora, datado de 13 de Junho de 2001, 
solicitando á autarquia apoio financeiro para a realização das referidas jornadas, que irão 
decorrer em Portalegre, nos finais do mês de Novembro. ------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder qualquer subsidio, 

em virtude das dificuldades financeiras da autarquia. --------------------------------------------

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

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 61/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

O Senhor Presidente informou que a inauguração do Centro de Lazer da Portagem, 

será no dia 20 do corrente mês, pelas 17 horas. -------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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: - 

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

No final da reunião, no espaço destinado ao público, estiveram presentes alguns 

dos comerciantes da vila de Marvão, afim de manifestarem a sua apreensão quanto 

á proibição do trânsito dentro da vila aos fins de semana. ------------------------------------ 

Na opinião dos referidos comerciantes estão a ser prejudicados com esta medida.  

Foi questionado se se deveria ou não continuar com esta proibição. --------------------- 

Alguns são de opinião que sim, mas que deveria ser repensada a sinalização, pois 

as pessoas apenas vêm o sinal quando chegam á entrada da vila. Foi ainda 

proposto que a Câmara Municipal colocasse um out-door logo a seguir á curva da 

Santa Casa, informando os visitantes que deveriam visitar a vila a pé; devia ainda 

evitar-se que os autocarros chegassem á entrada da vila, delimitando-se um espaço 

para o estacionamento desses veículos. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou que o I.C.E.R.R. de Portalegre está a fazer umas 

placas com a informação referida e que a Câmara Municipal iria tentar colocar 

sinalização mais adequada, de acordo com a proposta. -----------------------------------------

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

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, 
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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 17 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

__________________________________ 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

___________________________________ 
 
 


