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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ATA N.º 14/2016 REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2016 

 
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano dois mil e dezasseis, nesta Mui Nobre e 
Sempre Leal Vila de Marvão e Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a 
reunião extraordinária da Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, 
Sr. Engº Victor Manuel Martins Frutuoso, e com as presenças dos Vereadores, Eng.º Luís 
António Abelho Sobreira Vitorino, Dr. José Manuel Ramilo Pires. --------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o Sr. Engº Tiago Manuel Anselmo Gaio, por motivos 
profissionais e o Dr. Jaime Miguel da Mota Miranda por motivos familiares, tendo a 
Câmara Municipal deliberado por unanimidade justificar as faltas, conforme o 
estabelecido na alínea c) do artigo 39º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com o Edital previamente elaborado e datado de vinte e um de junho 
do ano em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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-14/16) na pasta 
de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------- 

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

N.º 117 de 22/06/2016, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------- 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 942.043,88 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 9.205,55 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 10.382,18 € 
Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  3.767,81 € 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 8.099,69 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 8.058,66 € 
Conta nº 557843085 – 

Fundo coe 
Caixa Geral de Depósitos 23.141,28 € 

Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 335.110,99 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 15.061,99 € 

Conta nº 24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 0,00 € 
Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta & Açores, SA 14.481,29 € 

Conta nº 3918008010141 Banco BPI, SA                             0,00 € 

Conta 001800032508289202047-

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

Conta nº 
002100000393061300123 

CPP Stº António das Areias 0,00 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
50.000,00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
270.000,00 € 

004564354428519688300 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
600.000,00 € 
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003000031983913302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031932283302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031995294406100 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 

Em cofre  Tesouraria                                 966,47 € 
Fundo de Maneio  500,00 € 

TOTAL:   2.290.819,60 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 2.254.145,00 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 36.674,60 € 
Documentos  0,00 € 

TOTAL:  2.290.819,60 € 

PROJETO DE REFUNCIONALIZAÇÃO PARA PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL E 

RECUPERAÇÃO DE FACHADA/COBERTURA DA ANTIGA FÁBRICA DA CELTEX -------- 
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: ------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com a indicação destes serviços e de V. Exª o Edifício da 

antiga fábrica da Celtex, foi objeto de projeto geral para a Refuncionalização do mesmo para parque de 

máquinas municipal e ainda a parte onde se encontravam os escritórios e armazéns para arquivo municipal. 

Deste modo o projeto foi apresentado com uma estimativa orçamental global de 732.326,05€ + IVA. Deste 

valor global destaca-se a parte de recuperação de fachada/cobertura com uma estimativa de 185.951,01€ + 

IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O projeto vem composto de estimativa orçamental, medições, caderno de encargos, condições técnicas, 

projeto de arquitetura (declarações de responsabilidade, memória descritiva e justificativa e peças 

desenhadas), projeto de estabilidade, projeto da rede de esgotos, projeto de instalações mecânicas de 

AVAC, rede de águas do furo, rede de ventilação, recolha de óleos usados, projeto de telecomunicações, 

projeto de segurança contra incêndios e projeto de eletricidade. ------------------------------------------------------------- 

De acordo com o exposto, coloca-se à consideração superior a aprovação do projeto de arquitetura, dos 

projetos das especialidades e do orçamento, que se anexam a esta informação, para a Recuperação do 

edifício da antiga CELTEX. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------ 
Despacho do Sr. Presidente: “À reunião de Câmara extraordinária a realizar a 
23.06.2016.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, os 

projetos das especialidades e o orçamento, para a recuperação do Edifício da Ex-

Celtex. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROJETO DA PRAÇA MULTIMODAL DA PORTAGEM -------------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: ------------------- 

“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com a indicação destes serviços e de V. Exª o espaço 

remanescente do loteamento da Portagem, a integrar no domínio público municipal foi objeto de um projeto 

para a constituição de uma Praça no interior do Aglomerado urbano da Portagem. ------------------------------------ 

Com a constituição de um loteamento a adquirir por parte do Município, pretende-se proceder à organização 

de um espaço destinado a uma praça multimodal, no aglomerado urbano da Portagem, que se constitua 

como uma área destinada ao estacionamento de viaturas e autocarros de turismo, de apoio à Vila de Marvão.  

Sendo fundamental diminuir a pressão rodoviária existente, quer na Vila de Marvão quer no aglomerado da 

Portagem, sobretudo, quando se realizam eventos, o que ocorre com alguma frequência, elaborou-se o 

presente projeto que pretende dar resposta a estas questões fundamentais. -------------------------------------------- 
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O projeto apresentado prevê 147 lugares de viaturas ligeiras, 5 lugares a situações com mobilidade reduzida, 

prevê o estacionamento de bicicletas assim como de autocarros.  ---------------------------------------------------------- 

O pavimento desta praça não será impermeabilizante dos terrenos um vez que será efetuado com grelhas de 

arrelvamento em toda a sua extensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste modo o projeto foi apresentado com uma estimativa orçamental global de 279.935,28€ + IVA. ----------- 

O projeto vem composto de estimativa orçamental, medições, condições técnicas, projeto de arquitetura 

(declarações de responsabilidade, memória descritiva e justificativa e peças desenhadas) e projeto de 

eletricidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o exposto, coloca-se à consideração superior a aprovação do projeto de arquitetura, dos 

projetos das especialidades e do orçamento, que se anexam a esta informação, para a execução da Praça 

Multimodal da Portagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------- 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara Municipal em reunião extraordinária a realizar a 
23.06.2016.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, os 

projetos das especialidades e o orçamento, para a execução da Praça Multimodal da 

Portagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

APROVAÇÃO EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------- 
Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 
nº. 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que elaborada por mim, Emilia 
Maria Mena da Cruz Machado, Assistente Técnica e tida por conforme por todos, vai ser 
assinada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Eram 10:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 

______________________________ 

 

 

 


