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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ATA N.º 14/2018 REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018 

 
 
Aos vinte dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, 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, Luís 
António Abelho Sobreira Vitorino e com a presença dos Vereadores, Maria Madalena 
Delicado Curião Tavares, José Manuel Ramilo Pires, Luis Manuel Maçãs Aires Costa e 
Jorge Miguel da Silva Rosado. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 dezoito 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-14/18) na pasta 
de documentos anexa a este livro de atas. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

N.º 115 de 19/06/2018, que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------------- 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 389.504,32 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 7.702,70 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 11.672,94 € 
Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  154.540,22 € 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos                    72.894,69 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 8.036,90 € 
Conta nº 557843085 – 

Fundo coe 
Caixa Geral de Depósitos 23.173,61 € 

Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 190.904,57 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 7.987,08 € 

Conta nº 32273461823 Banco Espírito Santo S.A.- Novo 
Banco 

0,00 € 

Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta & Açores, SA 6.474,82 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
50.000,00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
270.000,00 € 

50004564354007664101553 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
600.000,00 € 

50004564354007664101553 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
0,00 e 

Conta nº 32273461823 – Banco Espírito Santo S.A. Novo 0,00 € 
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prazo-100517132507 Banco 

Em cofre  Tesouraria         456,18 € 
Fundo de Maneio  500,00 € 
TOTAL:   1.793.848,03 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.771.267,34 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 22.580,69 € 
Documentos  0,00 € 

TOTAL:  1.793.848,03 € 

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

ORU - OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE MARVÃO ------------------- 
Foi presente o Relatório de Ponderação das Participações recebidas durante o período 
de Discussão Pública da Operação de Reabilitação Urbana de Marvão. ------------------------ 

- O Presidente da Câmara e o Vereador Luis Costa votam a favor. --------------------------

- O Vereador Jorge Rosado e a Vereadora Madalena Tavares abstêm-se viabilizando 

o relatório porque o Partido Socialista deu os seus contributos e por acreditarem 

que contribuíram para a melhoria do documento e para que a versão final pudesse 

ser estratégica e orientadora. ------------------------------------------------------------------------------

- O Vereador José Manuel Pires vota favoravelmente por considerar este 

documento estruturante para o desenvolvimento da vila de Marvão e como 

candidata a Património Mundial precisa de que as coisas estejam previstas e 

organizadas em termos de futuro. Nesse sentido, esta operação de reabilitação 

urbana está em linha com aquilo que se pretende para o desenvolvimento da Vila, 

do concelho e da região. -------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o Relatório de Ponderação e a 

proposta final do projeto da Operação de Reabilitação Urbana da Vila de Marvão. ----

Foi ainda deliberado submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -

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

APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 

BÁSICA DA PORTAGEM - ANTEPROJETO/PROJETO BASE ------------------------------------
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: --------------------
“Foi entregue o projeto de arquitetura da Escola Básica da Ammaia - Portagem correspondente à 

requalificação e ampliação desta escola, correspondendo ao Anteprojeto/Projeto Base. -----------------------------

A intervenção consiste na reestruturação de toda a configuração do edifício reorganizando-o e reformulando-

o, no entanto sem efetuar grandes intervenções no volume e limites do edificado existente. Propõe-se a 

alteração espacial interior, principalmente no piso 0, adesivado pela necessidade de reorganização das 

circulações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No piso superior da escola, onde o espaço de circulação apresenta uma matriz mais adaptada às 

necessidades deste tipo de equipamentos, efetuou-se ligeiras e básicas alterações nas salas, melhorando as 

condições de conforto e de aprendizagem com a introdução de equipamento adaptado às necessidades 

correntes diárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No piso inferior, hoje balneários e espaço de arrumos, surge uma nova sala, definida para espaço de 

aprendizagem musical. Como as necessidades são constantes e permanentes e como a acessibilidade é 

cada vez mais uma exigência de compromisso para uma escola de excelência, por forma a suprir uma lacuna 

detetada, adicionou-se a implantação de um elevador que irá promover uma ligação mais eficaz entre o piso 

0 e o piso superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No exterior, dando substância ao grau de qualidade elevado que se pretende dar, propõe-se a construção de 
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um pavilhão gimnodesportivo com todas as condições para a prática de desporto. ------------------------------------

O projeto já foi encaminhado para apreciação pelos elementos da Exmª Câmara Municipal. Coloca-se à 

consideração superior e da Exmª Câmara Municipal a aprovação deste projeto.” ---------------------------------------

Esteve presente na reunião o Arquiteto Pedro Rodrigues que fez uma apresentação 

detalhada do projeto ao executivo municipal. -------------------------------------------------------

Após discussão entre todo o executivo, a Vereadora Madalena Tavares manifestou 

a sua preocupação relativamente ao projeto não ter sido apresentado ao Conselho 

Municipal de Educação e também considerou que é urgente reformular a Carta 

Educativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O Vereador Luís Costa agradeceu a apresentação do Arquiteto Pedro Rodrigues, 

elogiando-o pelo trabalho realizado, no que diz respeito à criatividade desenvolvida 

na concretização do projeto, uma vez que correspondeu ao solicitado pelo 

executivo, nomeadamente à solução apresentada onde se conseguiu conciliar o 1º 

ciclo, o 2º ciclo e o 3º ciclo na escola da Ammaia – Portagem. ------------------------------- 

- O Vereador José Manuel Pires concordou com a opinião da Vereadora de que o 

projeto fosse analisado em Conselho Municipal de Educação e sugeriu que se 

marcasse uma reunião extraordinária de modo a ouvir o CME, para que este 

processo, que vai ser longo, seja transparente. Informou ainda que no anterior 

mandato enquanto teve o pelouro da educação, foram recolhidos contributos e 

informações para a Carta Educativa, havendo já um trabalho de base feito. Solicitou 

que a versão final seja apresentada à Associação de Pais. ------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura 

com a condicionante de que tenha um parecer positivo no Conselho Municipal de 

Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO EM MINUTA:----------------------------------------------------------------------------------
Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 
nº. 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 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 11:45 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 

______________________________ 

 

 


