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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA Nº 15/2007 REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2007  
 
Aos dezoito dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, nesta Mui Nobre e Sempre Leal 
Vila de Marvão e Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião 
ordinária da Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Engº 
Victor Manuel Martins Frutuoso e com as presenças dos Vereadores, Sr. Dr. Pedro 
Alexandre Ereio Lopes Sobreiro, Dr. José Manuel Ramilo Pires, Sr. Silvestre Mangerona 
Fernandes Andrade, Srª Dr.ª Maria Madalena Delicado Curião Tavares. ---------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram quinze horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de treze de 
Julho do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:----------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a acta da última reunião ordinária que foi 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 _____________. -------------------------------------------------------- 

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

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: --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE TERRENO – PRÉDIO URBANO 

SITUADO NA RUA NOVA, Nº 34 – PORTAGEM – JOSÉ DE CÁCERES PAREDES ------ 
Sobre este assunto foi presente uma informação da Srª Chefe de Divisão de Obras, 
Ambiente e Qualidade de Vida: “Tenho a honra de informar V. Exª que vem o requerente 
e proprietário do prédio rústico (78600m2) com o nº 137, da secção E, da freguesia de S. 
Salvador de Aramenha e dos artigos urbanos nºs 321, 844 e 1572, da mesma freguesia 
solicitar o destaque de uma parcela coberta deste prédio, inscrito na matriz urbana com o 
nº 1572, com uma área coberta de 157.36m2 e uma área descoberta de 523.87m2. -------
- 
A parcela a destacar localiza-se no interior do perímetro urbano da Portagem, em zona 
urbana que confronta com arruamento público. Nesta parcela existe uma construção de 
uma habitação, com projecto por este município no momento da sua construção. ----------- 
A parcela restante do prédio confronta com arruamento público. --------------------------------- 
De acordo com o disposto no nº 4 do Artº 6º do Dec-Lei 555/99, de 16/12, com as 
alterações introduzidas pelo Dec-Lei 177/01, de 04/06, estão reunidas as condições para 
V. Exª deferir o destaque solicitado. ---------------------------------------------------------------------- 
À consideração superior.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de destaque 

solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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-15/07) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º 136 de 17-07-2007, que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------------- 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 337.587,58 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 940,28 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 0,00 € 
Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  336,59 € 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 0,00 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 0,59 € 
Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 22.550,27 € 

Conta n.º393061300123 Crédito Predial Português 8.169,70 € 
Conta nº4532202246605 Banco Português do Atlântico, S.A. 17.711,43 € 
Conta nº24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 20.000,00 € 
Em cofre  Tesouraria 799,83 € 
Fundo de Maneio  500,00 € 
TOTAL:   408.596,27 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 391.932,64 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 16.663,63 € 
Documentos  0,00 € 

TOTAL:  408.596,27 € 

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

16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 
Foi presente alteração referida em epígrafe, já assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, e que agora se submete a ratificação do executivo. -------------------------------------- 
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 63/07) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Senhor 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

12ª ALTERAÇÃO ÁS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - RATIFICAÇÃO--------------------- 
Foi presente alteração referida em epígrafe, já assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, e que agora se submete a ratificação do executivo. -------------------------------------- 
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 64/07) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Senhor 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CONTROL K – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LDA – APRESENTAÇÃO DE PROJECTO 

PARA GUIA DO MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre este assunto foi apresentado um fax, datado de 11/06/2007, da Agência Control K, 
a solicitar uma reunião para apresentação de um Guia Informativo do Tecido Empresarial 
e Histórico do Concelho, sem qualquer custo para o Município de Marvão. --------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aderir ao 

projecto apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

INFORMAÇÃO SOBRE OS CUSTOS DOS CAMPOS DE FÉRIAS – “HARRY POTTER” 

E “SHREK” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente uma informação do Professor Filipe Ferreira, responsável pelas Ludotecas, 
a informar da realização de dois turnos dos campos de férias em parceria com a 
autarquia do Gavião. Deste modo, segundo directrizes da Câmara Municipal de Marvão, a 
quota nestes turnos será de 50 €, tendo em conta os alunos beneficiários de Acção 
Social (escalões A e B). Esta informação tem por finalidade ser apresentada em reunião 
do executivo para apresentar o custo previsto para estes campos de férias.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o 

valor da quota proposto. -------------------------------------------------------------------------------------

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

URBE, ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PARA O AMBIENTE E TERRITÓRIO 

– ACORDO DE COLABORAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente o oficio datado de 02/07/2007, da empresa URBE, a apresentar proposta de 
Acordo de Colaboração, tendo em vista criar as melhores condições técnicas, jurídicas, 
económicas e administrativas para a Reabilitação Urbana e a Revitalização do centro 
histórico de Marvão, assim como das restantes áreas consolidadas do concelho. ----------- 
A URBE presta à Câmara Municipal de Marvão, consultoria em matéria de Reabilitação e 
Revitalização Urbana. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retirar este assunto da Ordem do 

Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

LIGA DOS COMBATENTES ------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um oficio circular nº 26, datado de 22 de Junho de 2007, a solicitar o apoio 
da Câmara Municipal através da doação e mecenato, para contribuir para um fundo de 
solidariedade do combatente, quer para construção de edifícios para Lares. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder subsidio, pelas 

graves dificuldades de ordem financeira com que o Município de debate no 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS ------ 
Foi presente um ofício datado de 5 de Julho de 2007, a solicitar o apoio financeiro da 
Câmara Municipal, para a realização do XXVII Festival Luso Espanhol de Folclore, a ter 
lugar no dia 28, 30 de Julho, em Santo António das Areias. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.750,00 € (mil setecentos e cinquenta euros), de acordo com o estabelecido na 

alínea b), nº 4 do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------

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

CASA DO ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi presente um oficio, refª 163/2007, datado de 22/06/2007, a informar que a Casa do 
Alentejo é ponto de encontro de todos os alentejanos residentes na região e também de 
todos os que de visita passam por Lisboa. É também um espaço de afirmação da cultura 
e da tradição alentejano na região de Lisboa, que se traduzem num conjunto de 
iniciativas que regularmente levam a efeito. Porém o Palácio Alverca, sede da Casa do 
Alentejo, necessita urgentemente de obras que se importam em mais de um milhão de 
euros. Neste sentido solicitam à Câmara Municipal a atribuição de um subsídio, que ajude 
a concretizar um objectivo que é de todos nós. ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder subsidio, pelas 

graves dificuldades de ordem financeira com que o Município de debate no 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O Senhor Presidente informou que teve início na passada semana a implementação 

do SIADAP no Município de Marvão. ------------------------------------------------------------------ 

Informou que telefonou para o IRU para falar da Candidatura de Marvão, tendo sido 

informado que se encontra para despacho do Senhor Secretário de Estado. --------- 

Informou também que se deslocou Lisboa, para em conjunto com o Senhor 

Deputado Ceia da Silva, ter uma reunião no ICN para tentar resolver alguns 

problemas impostos pelo Plano de Ordenamento do Parque. -------------------------------- 

Sobre o PROT informou que se deslocou a Sines para uma reunião e verificou que 

existem omissões no que diz respeito aos interesses do distrito de Portalegre. ----- 

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

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

O Senhor Vereador, Dr. José Manuel Pires informou que um grupo de agricultores 

se deslocou a Carrazedo de Montenegro, com a finalidade de visitarem explorações 

de castanheiros. Esta viagem teve o apoio da Câmara Municipal com a cedência de 

uma carrinha, e todos os contactos foram celebrados através do GADE. Nesta 

viagem os agricultores foram acompanhados pelo Técnico do Gabinete Técnico 

Florestal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que se encontra no concelho a produção da série: “Morangos com 

Açúcar”, que vem realizar filmagens no nosso concelho, nomeadamente Marvão, 

Cabeçudos, Ammaia, Barragem da Apartadura, Porto da Espada. -------------------------- 

O Senhor Vereador agradeceu à Associação de Parapente e à DL – Animação 

Turística do Alamal, Lda, o apoio que irão dar nas filmagens. ------------------------------- 

Informou também que deram entrada três projectos de candidatura ao FAME. -------- 

Deslocou-se ao concelho o Director da Vida Rural para realizar um trabalho sobre 

produtos hortícolas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Pedro Sobreiro informou que já se encontra resolvido o 

problema da Casa do Forno, no Castelo de Marvão e que a Junta de Freguesia irá 

transferir o seu equipamento de forma que se efectue a cedência do espaço à Dª  

Josefa Santano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que foi entregue no Instituto do Desporto o Projecto para o relvado 

sintético do Campo de Futebol de Santo António das Areias. ------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------- 

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

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 e tida por conforme por todos, vai ser 
assinada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Eram 16:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

 

______________________________ 

 
 

 


