
CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
01.09.19 

 
 

 
 
91 

 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 19/01 REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001  
 
Aos dezanove dias do mês de Setembro 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: 
Silvestre Mangerona Fernandes Andrade, Vice – Presidente, Dr.ª Maria Madalena 
Delicado Curião Tavares, Joaquim Francisco Silva Barbas e José Picado Casa Nova, 
vereadores da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Não esteve presente na reunião o Dr. Manuel Carrilho Bugalho, Presidente da Câmara 
Municipal, cuja ausência foi justificada por se encontrar de férias. ------------------------------- 
Pelas quinze horas, o Senhor Vice - 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-19/01) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. --------------------------------------------------------------
---- 

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

N.º 179 de ontem, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------- 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 97.567.770$00 

Conta n.º  4249 - 630 Caixa Geral de Depósitos 20.558$00 

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 18.814.267$00 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 3.767.544$00 

Em cofre  Tesouraria 192.547$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:   120.362.686$00 

Saldo de: Operações Orçamentais 113.228.896$00 

Saldo de: Operações de Tesouraria 7.133.790$00 

Documentos  ------ 

TOTAL:  120.362.686$00 

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA PORTAGEM -------------- 
Foi presente um oficio refª 20, datado de 17.08.2001, solicitando a atribuição de um 
subsidio para apoiar nas despesas que a Associação tem com a ocupação dos tempos 
livres das crianças da escola da Portagem, durante os meses de Julho e Agosto. ----------- 

A Sr.ª Vereadora Madalena propôs que fosse concedido um subsidio de 100.000$00 

a esta Associação de Pais. ------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Sr.ª 

Vereadora e atribuir o referido subsidio, no âmbito da alínea a) do nº 4 do artº 64º da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO DE PROMOÇÃO AUTOMOBILISTICA DE PORTALEGRE ----------------------------- 
Foi presente um oficio desta Associação, informando que irá organizar uma série de 
actividades automobilísticas, integradas nas comemorações do seu 25º aniversário. ------- 
Assim e para tentar minimizar os custos de realização destas actividades, solicitam á 
Câmara Municipal que se faça representar com publicidade nestas actividades. -------------  

A Srª Vereadora Madalena propôs que a Câmara Municipal aderisse á iniciativa e se 

fizesse representar com publicidade no cartaz de divulgação desta actividades, no 

valor de 25.000$00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta da Srª Vereadora foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------

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

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 78/01) na pasta de 
documentos anexa  a este livro de actas.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

A Srª Vereadora Madalena informou que a Câmara Municipal aderiu á campanha: 

“Limpar o Mundo, Limpar Portugal”, uma campanha de recolha de lixo em zonas 

públicas que nasceu na Austrália em 1991 e que terá lugar em todo o Mundo em 

simultâneo nos dias 21, 22 e 23. No concelho de Marvão, esta acção decorrerá no 

dia 21, envolvendo cerca de 60 crianças e jovens das Escolas, no dia 22 a 

campanha receberá o contributo de todos os munícipes que nela queiram participar 

para limpeza das Caleiras da Escusa. ---------------------------------------------------------------- 

Ás 13 horas os participantes reúnem-se para um almoço convívio seguido de jogos 

tradicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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: - 

ALTERAÇÃO AOS INDICES DE CONSTRUÇÃO DO LOTE DA ROTUNDA NA 

PORTAGEM , QUE INCIDE SOBRE O PRÉDIO Nº 01169/031091, DA FREGUESIA DE 

S. S. ARAMENHA --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pelo GAT – Gabinete de Apoio Técnico de Portalegre, foi presente a Memória Descritiva 
e Justificativa da alteração ao lote da Rotunda, sobre a qual 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 a alteração apresentada é quanto ao índice de 
construção do lote da Rotunda, registado sobre o nº 02608/23071 da referida freguesia, 
que passa a ser de 382,81 m2, e que a cércea máxima permitida é de 7 metros, e está de 
acordo com os índices definidos no PDM de Marvão, pelo que considero estar em 
condições de ser aprovada a referida alteração.” -------------------------------------------------------
----------------------- 

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

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

REQUERIMENTO DE LUIS DO SACRAMENTO TEODORO ALBERTO ---------------------- 
Foi presente um requerimento de Luis do Sacramento Teodoro Alberto, datado de 
14.09.2001, o qual é proprietário do prédio urbano na Rua do Sabugueiro em Marvão, e 
que pretende vender pelo preço de 11.000.000$00 (onze milhões de escudos), pelo que 
vem solicitar á Câmara Municipal que se pronuncie se pretende exercer o direito de 
opção pelo respectivo prédio.  --------------------------------------------------------------------------------
-------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência 

na venda desta casa. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

FEDERAÇÃO DAS BANDAS FILARMÓNICAS DO DISTRITO DE PORTALEGRE --------- 
Foi presente o oficio refª 452, datado de 23.07.2001, solicitando á autarquia 
comparticipação de 15.000$00 por cada aluno que frequentou o II Curso de 
Aperfeiçoamento para Jovens Músicos, que decorreu em Portalegre. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder um subsidio no valor de 

60.000$00, equivalente aos quatro alunos da Escola de Música de Marvão inscritos 

no curso.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 Vice - Presidente encerrou a presente 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

O VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

__________________________________ 

 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
01.09.19 

 
 

 
 
94 

 

___________________________________ 


