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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 15/01 REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2001  
 
Aos dezoito 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-15/01) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º 135 de ontem, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------ 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 141.089.864$00 

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

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 9.817.105$00 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 8.592.829$00 

Em cofre  Tesouraria 2.143.270$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:   161.680.595$00 

Saldo de: Operações Orçamentais 158.127.591$00 

Saldo de: Operações de Tesouraria 3.553.004$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:  161.680.595$00 

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

EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO C.M. TORRE/MONTE BAIXO – 

ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ---------------- 
Foi presente o Relatório Final  elaborado pela Comissão de Análise das Propostas 
referente ao concurso para execução da empreitada 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 62/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou o relatório final elaborado pela Comissão de 

Análise das Propostas referente á obra em epígrafe, decorrido que foi o prazo 

fixado para os concorrentes se pronunciarem quanto á intenção de adjudicação á 

firma Construtora do Lena, S.A., sem que tenha sido apresentada qualquer 

reclamação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, tendo presente o referido relatório 

final, adjudicar a empreitada em causa á referida firma, pela proposta importância 

de 32.000.000$00 a que deverá acrescer o IVA. Foi igualmente deliberado por 

unanimidade aprovar a Minuta do respectivo contrato, nos termos do disposto no 

artigo 108º do Decreto – Lei nº 59/99, de 2 de Março e autorizar a sua celebração. --- 
 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 63/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

Nos termos do artigo 178º do citado Decreto – Lei a Câmara designou ainda como 

fiscais da empreitada os Srs. Engenheiros Maria Soledade Almeida Pires e Vítor 

Manuel Martins Frutuoso. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO 2001 ------------------------------------------ 
Foi presente a mencionada alteração, destinada a reforçar as rubricas 0103 05010302; 
02 090604; 03 090401; 03 090402; 04 090505; 04 090604. --------------------------------------- 
Por dedução das rubricas 0103 010304; 02 0305; 03 05010302; 03 090406. ----------------- 
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 64/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida alteração. ----------

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

6ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2001 -------------------------- 
Foi presente a mencionada alteração, destinada a reforçar as rubricas 0102 02; 0202 03; 
0504 10; 0601 04; 0801 12; 0808 04. -------------------------------------------------------------------- 
Por dedução da rubrica 0801 05. ------------------------------------------------------------------------- 
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 65/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida alteração. ----------

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

ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE – ACORDO DE DEPÓSITO DA 

DOCUMENTAÇÃO DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------- 
Foi presente o oficio refª 210 de 05.07.2001, do Arquivo Distrital de Portalegre, enviando 
o Acordo de Depósito e respectivo recenseamento da documentação da Câmara 
Municipal, a transferir a título de depósito para o Arquivo Distrital, em virtude de em breve 
se iniciarem as obras de Remodelação/Recuperação do Antigo Edifício dos Paços do 
Concelho, local onde se encontra a referida documentação. -------------------------------------- 

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

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

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.---------- 
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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 66/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

O Senhor Presidente referiu que queria realçar a qualidade com que decorreu a 

Feira de Gastronomia, e queria destacar duas coisas: a 1ª é que, não houve 

quaisquer problemas na Vila; a 2ª foi a dedicação dos trabalhadores da Câmara 

Municipal que se empenharam para que a Feira fosse um sucesso. A feira foi uma 

óptima realização turística.  ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou também que iria chamar o Sr. Silvério á próxima 

reunião para lhe entregar, em nome da Câmara Municipal, uma medalha do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que se irá inaugurar no próximo dia 23, o Centro de Lazer da 

Portagem e que o mesmo não irá funcionar enquanto a EDP não ligasse com 

segurança a energia eléctrica. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

A Srª Vereadora Madalena informou que tem uma reserva para assistir ao Musical 

“Amália” de Filipe Lá Féria, para dia 23 de Setembro. ------------------------------------------- 

Em relação á Feira de Gastronomia, informou que decorreu tudo bem, foram 

servidas cerca de 1200 refeições. ---------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que o Ministério da Ciência e da Tecnologia promove este ano mais 

uma edição da “Astronomia do Verão”, patrocinado pela Ciência Viva, e integrado 

nestas acções estará presente em Marvão no dia 1 de Agosto para Acções de 

Formação que constam de uma pequena palestra; demonstração do peso de cada 

pessoa em diversos planetas; elaboração de um relógio de sol e de um astrolábio e 

observação do sol. Ás 22 horas observações nocturnas das estrelas e planetas. ----- 

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

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: - 

JURI DO CONCURSO PARA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE E DO 

RESTAURANTE/BAR DO CENTRO DE LAZER DA PORTAGEM ------------------------------- 
O Senhor Presidente apresentou uma proposta para que fosse nomeado o Júri do 
Concurso em epígrafe, que tem a seguinte constituição: --------------------------------------------   
“Estando aberto concurso público para a Cessão de Exploração do Quiosque e do 
Restaurante/Bar do Centro de Lazer da Portagem, venho propor que o Júri do referido 
concurso, seja constituído da seguinte forma: --------------------------------------------------------- 

Efectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     - Sr. Vereador Silvestre Mangerona Fernandes Andrade --------------------------------------- 

- Srª Engª Maria Soledade Almeida Pires -------------------------------------------------------- 
- Sr. Vereador Joaquim Barbas --------------------------------------------------------------------- 
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Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Manuel da Conceição Lourenço ------------------------------------------------------------------ 
- Ilda Maria Ramos Lourenço Marques ----------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada 

para constituição do Júri do Concurso. ----------------------------------------------------------------

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

ADER-AL – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM ESPAÇO RURAL DO 

NORTE ALENTEJANO -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que assinou com a ADER-AL um Acordo de Parceria que 
visa desenvolver actividades que promovam a realização de iniciativas que rentabilizem 
os recursos disponíveis para o desenvolvimento local. ---------------------------------------------- 

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

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

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM 

BAIXA TENSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente o documento referido em epígrafe, no qual a Câmara Municipal concede á 
EDP Distribuição – Energia S.A., a distribuição de energia eléctrica em Baixa Tensão na 
área do Município de Marvão. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar ao referido contrato e 

submetê-lo a ratificação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) nº 2 do 

artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. ---------------------------------------------------- 

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

ALTERAÇÃO DA DATA  DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO ------------- 

Em virtude da data da 2ª reunião do mês de Agosto coincidir com o feriado de dia 

15, a mesma realizar-se-á no dia 14 do mesmo mês. ----------------------------------------------

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

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, 

 

___________________________________ 


