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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA N.º 19/02 REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2002   
 
Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano dois mil e dois, 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 da Câmara Municipal Dr.ª Maria 
Madalena Delicado Curião Tavares, Joaquim Francisco Silva Barbas e João Manuel do 
Nascimento Mota Lança,  vereadores da Câmara Municipal. --------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o Dr. Manuel Carrilho Bugalho, Presidente da Câmara 
Municipal, cuja ausência foi justificada por motivos familiares. -------------------------------------
- 
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 maioria, tendo-se abstido na votação a 

Sr.ª Vereadora Madalena Tavares, 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-19/02) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. --------------------------------------------------------------
---- 

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

N.º 158 de ontem, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------- 

Conta n.º 113 - 730 Caixa Geral de Depósitos 538.611,09 € 

Conta n.º  4249 - 630 Caixa Geral de Depósitos 182,00 € 

Conta n.º 40076641015 Caixa de Crédito Mútuo Agrícola 25.385,31 € 

Conta n.º 3930613001 Crédito Predial Português 31.488,40 € 

Em cofre  Tesouraria 1.711,10 € 

Documentos  ------ 

TOTAL:   597.377,90 € 

Saldo de: Operações Orçamentais 568.643,49 € 

Saldo de: Operações de Tesouraria 28.734,41 € 

Documentos  ------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
02.08.21 

 
 

 
 95 

TOTAL:  597.377,90 € 

 
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES - DECLARAÇÃO DE VOTO------------------------------------ 
Foi presente o oficio n.º 127, datado de 02/07/29, dando conhecimento e enviando a 
declaração de voto referente ao contrato de concessão com a EDP de distribuição de 
energia de Baixa Tensão, aprovada pala Assembleia Municipal, na sua sessão 
extraordinária de 19 de Julho/2002. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

EUFRÁSIO  NUNES CORDEIRO – EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA----------------- 
Foi presente uma carta do senhor Eufrásio Nunes Cordeiro datada de 1 de Agosto de 
2002, na qualidade de proprietário do prédio urbano sito no Largo do Terreirinho, n.º 2 em 
Marvão, no qual requer à Câmara Municipal que se pronuncie se pretende exercer o 
direito de preferência na aquisição do referido prédio, pela quantia de oitenta e oito mil 
setecentos e oitenta e sete euros (88.787€).-------------------------------------------------------------- 
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 56/02) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas.------------------------------------------------------------------- 

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

sobre a venda deste prédio.---------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL --------------------------------------- 
Foi presente uma carta do Senhor Secretário de Estado da Administração Local, dando 
conhecimento do resultado do Conselho de Ministros extraordinário realizado em Tomar 
no passado dia 26 de Julho de 2002, concretizando um dos mais significativos 
compromissos assumidos pelo Senhor Primeiro-Ministro em nome do Governo, dando 
passos significativos no sentido da descentralização.-------------------------------------------------- 

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

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

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

ANTRAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EM 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS ------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente uma carta da Antral, datada de 2 de Agosto do corrente ano, na qual 
solicitam apoio a esta Autarquia, para organizar em Fátima, uma jornada de 
solidariedade, em principio a ter lugar no próximo dia 5 de Outubro, por forma a que os 
seus associados possam proporcionar transporte grátis e uma visita ao Santuário, a 
idosos, nomeadamente os internados em lares da terceira idade. ---------------------------------
-------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não conceder qualquer subsidio. 

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

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

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

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

A Srª Vereadora Madalena informou que se irá realizar um espectáculo na Ammaia, 

com Maria João e Mário Laginha, no próximo sábado. Em virtude do elevado custo 
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do espectáculo, propunha que fossem cobradas entradas no valor de 5 Euros cada 

bilhete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta da Srª Vereadora. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Eram 15:30  horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

 

______________________________ 
 

 


