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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA Nº 16/2011 REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2011  
 
Aos três dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, 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, Engº Nuno Filipe 
Sernache Gonçalves Lopes, Engº Luís António Abelho Sobreira Vitorino, Dr.ª Maria 
Madalena Delicado Curião Tavares e Dr. José Manuel Ramilo Pires. --------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de vinte e nove  
de Julho do ano em curso. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a acta da última reunião, 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 por maioria, não tendo participado na votação o Dr. José 
Manuel Pires em virtude de não ter estado presente 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: --------------------------------------------------------------------------- 

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

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-16/11) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

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

N.º 146 de 02-08-2011, que acusava os seguintes saldos: --------------------------------------- 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 15.463,10€ 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 196,36€ 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 0,00€ 
Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  0,00€ 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 0,00€ 

Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 0,00€ 
Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 84.490,05€ 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 14.158,18€ 

Conta nº 24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 36.176,25€ 
Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta&Açores, SA 14.085,01€ 

Conta nº 3918008010141 Banco BPI, SA 7.811,95€ 
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Conta 001800032508289202047-

Censos 2011 
Banco Totta&Açores, SA 0,00€ 

Conta nº 
002100000393061300123 

CPP Stº António das Areias 0,00€ 

PRAZOº 
003000031932283302031 

Banco Santander Portugal, Sa 500.579,55€ 

003000031983913302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00€ 
003000031995294406100 Banco Santander Portugal, Sa 480.000,00€ 
Em cofre  Tesouraria 658,34€ 
Fundo de Maneio  500,00€ 
TOTAL:   154.118,79€ 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.132.344,40€ 
Saldo de: Operações de Tesouraria 21.774,39€ 
Documentos  0.00€ 

TOTAL:  1.154.118,79€ 

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

EIRINHAS CONSTRUÇÕES, LDA – REINICIO DAS OBRAS NO LOTEAMENTO DO 

VAQUEIRINHO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício datado de 26 de Julho de 2011 a informar que a empresa se 
encontra em situação financeira difícil e que irá reiniciar as obras no loteamento do 
Vaqueirinho, no dia 17 de Agosto de 2011, solicitando que a Câmara Municipal não 

aplique qualquer sanção à signatária. ------------------------------------------------------------------- A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aceitar a proposta do Empreiteiro 

referente à calendarização apresentada. Quanto às multas ficarão condicionadas a 

análise pela Câmara, após a conclusão da obra. ---------------------------------------------------

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

EIRINHAS CONSTRUÇÕES, LDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 

REINICIO DAS OBRAS DOS ARRANJOS EXTERIORES DA ENCOSTA SUL DA 

PORTAGEM/REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO NOVO DA PORTAGEM ------------------------ 
Foi presente um ofício datado de 26 de Julho de 2011 a informar que a empresa se 
encontra em situação financeira difícil e que irá reiniciar as obras acima referidas, 
solicitando uma prorrogação de prazo de 45 dias, com inicio a 15 de Setembro, após 
conclusão da empreitada do Vaqueirinho. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aceitar a calendarização 

apresentada pelo empreiteiro referente às obras em epígrafe, com o cumprimento 

rigoroso no que diz respeito aos prazos.---------------------------------------------------------------

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

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

12ª 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 íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 51/11) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

 

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

acordo com o estabelecido na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ------------------------------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
2011.08.03 

 
 

 
142 

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

11ª ALTERAÇÃO ÀS 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 íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 52/11) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

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

acordo com o estabelecido na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------------------------

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

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DE MARVÃO – PROPOSTA PARA 

ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO AO DR. JOSÉ MARTINS 

GRALHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na passada reunião da Câmara Municipal foi deliberado submeter este assunto à 
próxima reunião, para decisão do executivo sobre os homenageados no dia 8 de 
Setembro de 2011. Por proposta da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão, a 
medalha de mérito do município poderia ser atribuída ao Dr. José Martins Gralha, médico, 
que exerceu a sua profissão em Marvão durante mais de trinta anos. ---------------- 
Enviam também uma breve biografia, elaborada pelo Dr. João Fernando de Maia 
Lamarão Gomes Rosa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir a medalha de mérito ao Sr. 

Dr. José Martins Gralha, de acordo com a proposta da Junta de Freguesia. ------------ 

Foi também presente uma carta da Dr.ª Maria Luiza Teixeira Vasconcelos, sobre o 

convite que lhe foi feito, no sentido de aceitar e participar na organização de uma 

homenagem ao seu marido o poeta João Apolinário, informando que a homenagem 

será condicionada pelo término do trabalho do poeta e que ela se irá ausentar para 

o Brasil  no sentido de terminar o referido trabalho.-----------------------------------------------

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

INFORMAÇÃO INTERNA DA ACÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------- 
Foi presente uma informação da Técnica Superior de Acção Social, Drª Vanda Costa que 
informou a Câmara Municipal que João Francisco Fidalgo Corchana, de 8 anos de idade, 
vive com seus pais no Monte das Carreiras, e frequenta os tempos livres na ludoteca de 
Santo António das Areias. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Em virtude de serem uma família carenciada e de a mãe da criança se encontrar com 
problemas de saúde, propõe-se a isenção do pagamento da frequência das actividades 
de tempos livres e propõe-se ainda o pagamento do almoço, refeição que é feita no 
Centro de Dia de Santo António das Areias, cujo valor diário são 4 euros. --------------------- 
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo e determino que produza efeitos a partir do dia 12 de Julho. 

Submeta-se à ratificação da reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Sr. Presidente 

de acordo com estabelecido no artigo 68.º n.º 3 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------

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

LICENCIAMENTO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO -------------------------------------------------- 
Pelo Sr. Chefe de Divisão Administrativa foi informado o seguinte: “Sobre o assunto em 

epígrafe cumpre-me informar V. Exª que foi requerido pela Convivending, Lda, com sede em Portalegre, o 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
2011.08.03 

 
 

 
143 

licenciamento de três máquinas de diversão que se encontram instaladas no Bar Xalipa´s, de Paulo David 

Soares Carrilho, na localidade da Portagem. Mais informo V. Exª que o pedido de licenciamento das 

máquinas atrás referidas se encontra instruído com todos os documentos referidos no nº 2 do artigo 23º do 

Decreto – Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro, pelo que pode ser concedida a licença em questão. À 

consideração de V. Exª.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder as licenças solicitadas. ---

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

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA, INSTRUÇÃO E RECREIO DA PORTAGEM – PEDIDO 

DE RECINTO DESPORTIVO E DO ANFITEATRO DO CENTRO DE LAZER DA 

PORTAGEM PARA AS FESTAS DA PORTAGEM/2011 ---------------------------------------------

---------------- 
Foi presente um ofício da Sociedade da Portagem a solicitar a cedência do recinto 
desportivo, balneários e anfiteatro do Centro de Lazer da Portagem, para actividades 
integradas nas festas em honra de Nossa Senhora da Rocha, na Portagem, nos dias 19, 
20, 21 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Despacho do Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires: “À Câmara Municipal. Concordo. 
Proponho que seja cedido o solicitado e que se atribua o subsídio normal das festas 
populares.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder o apoio logístico 

solicitado e conceder o subsídio no valor de 270,00 €, (duzentos e setenta euros) 

tendo em conta a redução de 10% aos subsídios, aprovada em reunião de 16 de 

Fevereiro de 2011. Este subsídio será pago mediante a apresentação do 

comprovativo da despesa com um artista ou espectáculo da festa. -------------------------

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

ANACOM – TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE NO CONCELHO DE MARVÃO ----------- 
Foi presente o oficio refª 58383 de 12.07.2011 a dar resposta ao pedido de 
esclarecimentos do Município sobre as condições de recepção do sinal de TDT no 
concelho de Marvão e a informar dos procedimentos a tomar para o processo de 
transição da televisão analógica para a digital. -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade solicitar uma auditoria à ANACOM, 

para verificação do sinal de todo o Concelho, pelo motivo de 90% do Concelho não 

ter sinal digital, contrariamente ao que é referido no oficio, apesar da antena estar 

em funcionamento. Solicita-se que se tomem as devidas medidas para que o 

Concelho seja coberto pelo sinal digital. ------------------------------------------------------------ 

Em reunião realizada no IGESPAR para obtenção da aprovação da instalação ficou 

claro por parte dos técnicos que o Concelho não era abrangido na totalidade pelo 

sinal digital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE PORTALEGRE – PEDIDO DE 

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL DO MUNICÍPIO ------------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício do Núcleo da Liga dos Combatentes de Portalegre a solicitar a 
cedência de mesas e bancos para o dia 07 de Agosto, para festa/convívio de ex- 
combatentes da guerra do Ultramar e seus familiares, no recinto das festas da Abegoa. -- 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade as mesas e bancos solicitados. -----

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

LISTA DE CANDIDATOS A ESPAÇOS NO NINHO DE EMPRESAS DE MARVÃO --------- 
Pelo Sr. Chefe de Divisão Administrativa foi informado o seguinte: “Sobre o assunto em 

epígrafe cumpre-me informar V. Exª que foram apresentadas sete candidaturas para ocupação de espaços 

no Ninho de Empresas de Marvão, sito em Santo António das Areias, cuja relação anexo. Todas as 

candidaturas se destinam a espaços diferentes e reúnem as condições previstas nas normas de 

funcionamento e candidaturas do Ninho de Empresas de Marvão. A Câmara Municipal deverá decidir sobre a 

atribuição dos espaços, assim como a data de inicio dos contratos de cedência dos mesmos. À consideração 

superior.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder os espaços solicitados cujos 

contratos serão celebrados a partir de 8 de Agosto do corrente ano. ----------------------

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

FIXAÇÃO DO VALOR DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM 

AS ESCOLAS DE PORTALEGRE ------------------------------------------------------------------------ 

Por proposta do Sr. Presidente, foi presente o seguinte: “De acordo com o que tem sido a 

politica educativa deste executivo ao longo destes últimos anos e tendo em conta as mudanças na acção 

social escolar, cujos critérios passaram a ser fixados em função do escalão para efeito de atribuição do 

abono de família. Tendo ainda em conta as dificuldades económicas das famílias e a crise que neste 

momento atravessamos, proponho à Câmara Municipal e à semelhança do ano anterior, o seguinte: ----------- 

 - Que o Município suportará a totalidade da vinheta dos alunos posicionados no escalão 1 e 2 do abono de 

família; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Aos alunos posicionados noutro escalão, que não o 1 e 2, o Município suportará 50% daquele valor. --------- 

Para ter acesso a estes apoios, os interessados devem apresentar, nos serviços do município, declaração da 

segurança social, comprovativa do escalão do abono de família em que se encontrem.” ----------------------------  

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CONCELHO DE MARVÃO – PEDIDO DE APOIO PARA 

COLOCAÇÃO DE PROFESSORES ---------------------------------------------------------------------- 
Foi presente uma carta da Associação de Pais a solicitar apoio da Câmara Municipal, na 
tentativa de ser colocado um professor por cada ano de escolaridade no primeiro ciclo da 
Escola da Portagem, que prevê a junção de turmas para o próximo ano lectivo. -------------

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a proposta da 

Associação de Pais do Concelho de Marvão. --------------------------------------------------------

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

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

O Sr. Presidente informou que esteve na Secretaria de Estado do Turismo numa 

reunião sobre o golfe, onde solicitou à Secretária de Estado que intervenha neste 

sentido para ser encontrado uma resolução o mais rapidamente possível. -------------- 

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

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

O Sr. Vereador José Manuel Pires, informou que decorreu no fim de semana  

passado o 1º  Troféu Aquabike, que teve um enorme  sucesso. ----------------------------- 

No próximo fim de semana vai decorrer a Boda Régia em Valência de Alcântara, 

onde o Município vai participar.------------------------------------------------------------------------- 
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O Município e a Maruan vão celebrar o Dia da Juventude em Santo António das 

Areias, no dia 12 de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi constituída a Associação ACENA que inclui empresários do Concelho de 

Marvão e Castelo de Vide, contando com 85 sócios, cuja direcção  tomou posse no 

dia 29 de Julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Sr. João Francisco Gonçalves referiu que estava presente na reunião, para 

apresentar as seguintes questões: Rotura da piscina da Portagem, Sinalização do 

Campo de Golf e se vão cortar os pinheiros da Portagem ------------------------------------- 

O Vereador, Sr. Eng. Luís referiu que não. O Sr. Presidente prestou alguns 

esclarecimentos sobre os projectos que estão a decorrer na Portagem, Rotura da 

piscina fluvial e da sinalização da estrada do Golf. ---------------------------------------------- 

O Sr. Papafina falou sobre o sinal da TDT. ---------------------------------------------------------- 

Solicitou que o pedido de parecer que apresentou a Associação Rhea, fosse 

apreciado o mais rapidamente possível. ------------------------------------------------------------- 

O Sr. Manuel Ventura perguntou porque razão a Pensão D. Dinis foi retirada da 

listagem internet do Concelho. O Sr. Presidente referiu que esta foi uma decisão 

sua, até que o tribunal decida qual a situação da Pensão. ------------------------------------ 

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

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

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

Eram 12 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

 

______________________________ 
 


