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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 01/2021 REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2021 

 
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a reunião 
ordinária da Câmara Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sob a presidência 
do Presidente da Câmara, Luis António Abelho Sobreira Vitorino, e os Vereadores, Maria 
Madalena Delicado Curião Tavares, José Manuel Ramilo Pires, Luis Manuel Maçãs Aires 
Costa, Jorge Miguel da Silva Rosado. --------------------------------------------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram quinze horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de trinta de 
dezembro de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente desejou um bom ano a todos com votos de que tudo corra bem. -------------- 
Deu conhecimento que vai avançar com um aviso de abertura de apoio às IPSS´s para 
equipamentos de proteção, vai avançar com os fundos de emergência e vai avaliar as 
medidas Covid em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que foi cancelado o NAOM 2021, prova de orientação 
internacional, por não estarem reunidas as condições de segurança, uma vez que 
participavam atletas de vários países. A prova ficou adiadas para fevereiro de 2022. ------- 
Informou também que o canil municipal está prestes a ficar disponível para rapidamente 
alojarem os animais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado julgou que o Presidente fosse fazer um balanço do ano que 
terminou, relativamente à perda de população que se verifica no concelho e deu 
conhecimento que durante 2020 nasceram 15 crianças e faleceram 85 pessoas. Manifestou 
a sua preocupação com esta perda acentuada que tem vindo a acontecer nos últimos anos 
e salientou que o Covid pode não ter muito impacto, mas veio acelerar esta tendência. Esta 
situação tem de ser combatida politicamente e deve ser uma preocupação generalizada. 
Há que tomar medidas de estímulo ao nascimento. -------------------------------------------------- 
Dirigiu-se ao Presidente para lhe dizer que a mensagem de ano novo que transmitiu nas 
redes sociais do municipio foi uma promoção a título político e não deve esgotar os recursos 
da autarquia para isso. Lamentou o uso abusivo dos recursos da câmara para 
autopromoção do Presidente, para dizer o mesmo que disse nos jornais de campanha e no 
boletim municipal. Por isso, pediu os valores gastos em publicidade e avenças, depois de 
terem aprovado todos a contratação de um técnico de comunicação e logo depois sub 
contrata-se outra pessoa para prestação de serviços. Preocupa-o este exagero de valores. 
Ainda sobre a mensagem, perguntou ao Presidente se foi por esquecimento que não 
apareceu o Lar de São Salvador ou se há algum problema. Achou também que foi uma falta 
de respeito pelos órgãos gerentes das associações que não foram contactados e lamentou 
esta postura do Presidente e do Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
Perguntou ainda se é intenção do executivo cumprir o que prometeu no palco móvel de que 
nas janeiras iria manter o mesmo formato de arraial que fez pela feira da castanha. --------- 
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Antes de terminar a sua intervenção, o Vereador Jorge Rosado voltou a pedir o relatório 
dos prejuízos do incêndio em Santo António das Areias. --------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que tem todo o direito de usar os meios da câmara e informar o 
que faz, está por isso tranquilo com as atitudes que toma e serão julgadas quando houver 
eleições. Sobre as IPSS´s foram filmadas as fachadas dos imóveis, ninguém entrou lá 
dentro. E disse ao Vereador Jorge Rosado que lhe fica muito mal a ele andar com o piquete 
da Visabeira a mandar acender lâmpadas que estavam apagadas, sem ordem da câmara 
e à troca de pagar almoços aos funcionários da empresa. ------------------------------------------ 
A Vereadora Madalena Tavares chamou a atenção para insinuações que se fazem e que 
é bom que fiquem esclarecidas para conhecimento de toda a vereação que precisa de saber 
se é verdade o que se diz. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador José Manuel Pires referiu que assistiram a um teatro lamentável nesta troca 
de acusações e saem coisas sem nexo que ficam no ar. Perguntou se a EDP pode proceder 
a um ato desses sem ordem do Presidente ou do Vereador da câmara. Se isso aconteceu, 
é lamentável da parte da EDP pois sabe que não o pode fazer. Propôs que se tire um extrato 
desta reunião onde constam as afirmações do Presidente e que seja enviado para a direção 
da EDP a pedir que informe quais foram os casos em que isso aconteceu e com autorização 
de quem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voltou a falar na proposta aprovada que continua por cumprir: o envio trimestral do relatório 
da atividade dos sapadores florestais. Não percebe qual é o problema da informação vir à 
camara apenas de três em três meses. Nunca mais vai perguntar por isto e lamenta que a 
gestão desta câmara é tipo república das bananas. Se as coisas são aprovadas têm de se 
fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à mensagem do Presidente perguntou quanto custa cada filme. Acha 
despropositado nesta altura em que há tanta coisa importante para comunicar estarem a 
gastarem dinheiro com propaganda popular. -------------------------------------------------------------    
O Presidente pediu que a Drª Ilda Marques explicasse os valores gastos e a verba 
despendida para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires referiu que o concelho de Marvão está em risco extremo 
de contágio e ainda não viu o Presidente contestar. Estão a atravessar uma fase de 
experimentalismo social, estão a apresentar mais do que a pandemia, no caso concreto de 
Marvão a DGS não atualiza os dados a tempo, os turistas foram afugentados e tem reflexo 
direto nas empresas, nos fornecedores e na empregabilidade. Estão a morrer aos 
bocadinhos sem que ninguém os defenda lá fora e andam a fazer comunicados que não 
chegam a lado nenhum, sem promoverem o desenvolvimento económico. Acha que alguém 
da câmara tem de chegar à CIMAA e levar esta mensagem a quem define regimes de 
exceção que no interior não está nada bem. Mais do que salvar as empresas o que vai 
acontecer aos empregados e nunca viu o Presidente defender isto no sentido de contestar 
juntamente com outros municípios. A restauração fechar às 13 horas é aniquilar o setor, 
num concelho com 18 restaurantes é muito importante e Marvão não tem uma voz 
discordante com isto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente respondeu que que tem insistido com a delegada de saúde que não lhe 
atende o telemóvel. Tem falado com o Secretário de Estado várias vezes, insistiu para que 
o Dr. José possa atualizar os dados do concelho. ------------------------------------------------------ 
O Vereador Luis Costa informou que todas as semanas reúnem com a CIMAA e outras 
entidades, onde se já se abordou o facto de não virem refletidas as recuperações do 
concelho. Foi-lhe transmitido pela ULSNA, que se conduzem pelos dados que são 
carregados na plataforma “tress-covid”, onde a mesma é carregada com informação 
proveniente dos centros de saúde. Todas as semanas pedem ao centro de saúde para 
atualizar os dados e que os mesmos lhe informam que o fazem muito regularmente. 
Transmitiram ainda que devemos falar com a saúde pública e que a responsável pela área 
geográfica de Marvão era a Dra Maria do Rosário. ---------------------------------------------------- 
O Vereador informou ainda que num determinado telefonema, onde se dirigiu à Dra Maria 
do Rosário a manifestar a sua insatisfação perante a forma desigual como estavam a tratar 
a APPACDM, a partir desse momento, não mais lhe atendeu o telefone. Sendo que o motivo 
principal desses sucessivos contatos infrutíferos, se prendiam por nos encontrarmos ao 
tempo, em risco extremamente elevado e por esse motivo estar a afetar a economia. ------ 
O Vereador José Manuel Pires sugeriu que o Presidente se assuma com tal, ou então, 
que contratem um vídeo que cheque a todo o País a dizer que a pandemia está a matar 
Marvão, sugeriu que se organizassem e se não se sentem capaz peçam ajuda aos colegas. 
Enquanto vereador da oposição não se sente com voz para avisar toda a gente do que se 
passa com a taxa de desemprego, porque as medidas para o interior não refletem 
necessidade de distanciamento que outros sítios têm. Marvão ao estar no segundo lugar 
de risco a nível nacional, precisa que expliquem que somos apenas três mil habitantes e 
qualquer taxa é brutal. As contas e os dados da pandemia na realidade do nosso concelho 
são ridículas. Tem muita pena de ter de dizer isto nas reuniões, pois gostava de chegar 
aqui e dar os parabéns pelas situações resolvidas, lamenta que não falem com as pessoas, 
quando têm como Presidente da CCDR um homem que é porta-voz do governo. ------------ 
O Presidente voltou a dizer que tem transmitido tudo isto ao Secretário de Estado que 
tutela esta área.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa acrescentou que foi publicada uma notícia num jornal em que 
falava desta questão da taxa da pandemia em Marvão, e que perante o alarmismo criado 
no nosso concelho, foi logo desmistificado pelo Técnico de Comunicação a informar a 
realidade de Marvão, na página do Município. ----------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires referiu ainda que na sua proposta de apoio ao orçamento 
insistiu na criação do gabinete de apoio ao investimento até pela importância do apoio ao 
setor primário, para que se falasse com  os agricultores no sentido de os ajudar  e dar pistas 
do potencial que o concelho tem. Como exemplo mostrou uma revista que aborda a 
produção de avelãs, referindo que o nosso concelho tem grande aptidão para isso. --------- 
Abordou também a Sociedade da Portagem para dizer que o edifício deixou de ter atividade 
para o qual foi destinado e deve passar já para a posse da câmara. O telhado tem 
fibrocimento, matéria altamente prejudicial à saúde, e pode ter outro tipo de funções mas 
está ao abandono. É uma situação que o deixa triste. ------------------------------------------------ 
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O Presidente respondeu que a câmara já mandou fazer um estudo do edifício à Arquiteta 
Elsa Curião, vai ter uma sala multiusos e uma área para lojas. Espera financiamento para 
poder enquadrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador Jorge Rosado referiu que este assunto da Sociedade arrasta-se há 
demasiado tempo e acha muito importante que se saiba o que querem lá fazer, para além 
da importância das obras a realizar.  ----------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foram presentes à Câmara Municipal as ata da reunião ordinária 21 de dezembro de 2020, 
que foi aprovada em minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, 
de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A presente ata 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-01/21) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------------- 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------------------------------------------------------- 
N.º 246 de 31/12/2020, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------- 
 

Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 74.816.99 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 2.542.50 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 20.016.19 €   
Conta n.º 484003096 Caixa Geral de Depósitos  13.501.02 € 
Conta nº 485403097 Caixa Geral de Depósitos 14.585.99 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 9.613.58 € 
Conta nº 557843085 Caixa Geral de Depósitos 11.574.75 € 
Conta nº 393061300140 Banco Totta&Açores, SA 21.999.34 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 38.379.08 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Conta nº 7664101553 

CCAM Norte Alentejano 183.503.04€ 

Conta nº 
2280001451155021 

 
Caixa Geral de Depósitos-Issel Mesa 

1.375.00 € 

Conta nº 
3502280069996045068 

Caixa Geral de Depósitos-CRO 11.379.74 € 

Conta nº 
3502280001454095091 

Caixa Geral de Depósitos - Cálculo 
Optimiza 

598.00 € 

Conta nº 
2280001453955023 

Caixa Geral de Depósitos Damião & 
Belo - loteamento Outeiros                      8.577.28 € 
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Conta nº 228000145495029 Caixa Geral de Depósitos - Silvapor 
                     7.245.97 € 

Conta nº 
2280001456295051 

Caixa Geral de Depósitos - EMPEV 
                     4.384.95 € 

Conta nº 
2280001455225044 

Caixa Geral de Depósitos - Silveiro 
Grade 

                     3.725.06 € 

Conta nº 
2280001454685045 

Caixa Geral de Depósitos - A Aldeia 291.45 € 

Conta nº 
2280001455305069 

Caixa Geral de Depósitos - Raposo & 
Garcia 998.40 € 

Conta nº 
2280001457515020 

Caixa Geral de Depósitos - Oásis 
Metria 4.692.66 € 

Conta nº 588885025 Caixa Geral de Depósitos - Fátima 
Nunes 

270.00 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 
Crl 

50.000.00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 
Crl 

                 270.000.00 € 

50004564354007664101553 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 
Crl 

0.00 € 

Em cofre  Tesouraria         2.023.07 € 
Fundo de Maneio  0.00 € 
TOTAL:   756.093.76 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 709.324.67 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 46.769.09 € 
Documentos  0.00 € 
TOTAL:  756.093.76 € 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROCESSO 52/2020 - ESPECIALIDADES - OBRAS DE EDIFICAÇÃO - DIONISIO 
BATISTA GOMES - FONTE SALGUEIRO - BEIRÃ -------------------------------------------------- 
Informação do Engº Victor Frutuoso: ----------------------------------------------------------------------- 
“Foram entregues os projetos das especialidades solicitados, em conformidade com o art.º 20º do DL n.º 
136/2014 de 09/09 e a Portaria n.º 113/2015. Face ao exposto, estão reunidas as condições para aprovar o 
presente projeto na sua totalidade. À consideração de V. Exª e da Câmara Municipal.” ------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REABILITAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO ANTÓNIO DAS 
AREIAS - ESCLARECIMENTOS - ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na 

íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 01/21) na pasta de documentos anexa a este livro 
de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Despacho do Presidente: “Aprovo os erros e omissões e publique-se na plataforma. 
Mantém-se o preço base. Ir à reunião de câmara para ratificar o despacho.” 
Aprovado por unanimidade ratificar o despacho. --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------
ATRIBUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 2021 --------------------------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira: ---------------------------------------  
“Sobre o assunto em epígrafe cumpre-me informar V. Ex.ª, que de acordo com o artigo 24.º da Norma de 
Controlo Interno da Câmara Municipal de Marvão, em caso de reconhecida necessidade, poderá ser autorizada 
a constituição de fundos de maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, tendo 
estes que ser regularizados até ao final de cada mês e saldados no final de cada ano, o mesmo é referido no 
ponto 2.9.10.1.11 do POCAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em face do exposto venho propor que sejam atribuídos fundos de maneio, à Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, no valor de 2 400 € anuais, para pagamento de pequenas despesas urgentes tais como, portes de 
correio, aquisição de impressos, Registos na Conservatória do Registo Predial e ao Encarregado do Parque de 
Máquinas, de Parques de Viaturas Automóveis ou de Transportes, no valor de 3 600 € anuais, para pagamento 
de portagens, gasóleo, inspeção de viaturas, entre outras.” ------------------------------------------------------------------ 
A distribuição que se propõe das verbas é a seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 

Responsável 
 

Categoria Classificação 
Económica 

Montante 
(Euros) 

Ilda Maria Ramos Lourenço 
Marques 

Chefe de Divisão Administrativa 
e Financeira 

02 020108 180 

  02 020118 280 

  02 020121 200 

  02 020209 1000 

  02 020210 220 

  02 020225 520 

  Total 2400 

Responsável 
 

Categoria Classificação 
Económica 

Montante 
(Euros) 

João José Delgado Pereira Encarregado de Parque de 
Máquinas, Parque de Viaturas 
Automóveis ou de Transportes 

02 02010202 800 

  02 020121 300 

  02 020203 1900 

  02 020210 600 
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  Total 3600 

    

 
Á consideração de V. Ex.ª.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA DE CRIAÇÃO SECÇÃO AUTÓNOMA - SIADAP -------------------------------------
Proposta do Presidente: ---------------------------------------------------------------------------------------
“O sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP), aprovado 
pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação, adaptado Administração Autárquica por força 
do disposto no n.º 1 do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, e da Portaria n.º 759/2009, 
adaptada ao pessoal não docente, articulam-se com o sistema de planeamento de cada entidade, constituindo 
um instrumento de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 
determinados pelo Órgão Executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em indicadores de 
medida a obter pelos serviços. No que respeita ao pessoal não docente vinculado às autarquias locais, o 
conselho de coordenador da avaliação é o do Município, devendo integrar o diretor do agrupamento de escolas. 
Em conformidade com o exposto, proponho à Câmara Municipal a criação no âmbito do respetivo conselho 
coordenador da avaliação, de uma seção autónoma para a avaliação do pessoal não docente nos termos 
previstos non.º 3 do artigo 58.º da lei 66-B/2007, de 28 de dezembro.” -----------------------------------------------------
Aprovado por maioria com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador José 
Manuel Pires por entender que devia ser alguém da câmara, caso não pudesse ser 
um funcionário que fosse um dos vereadores. Nada tem contra o Diretor do 
Agrupamento de Escolas, mas não é colaborador da câmara. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DE CÂMARA EM DIRETO NAS REDES SOCIAIS – 
PROPOSTA ELEITOS DO PS --------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que as medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 prevêem que as reuniões dos órgãos do poder local 
possam ser transmitidas em direto pela internet. Considerando que o Município de Marvão já se encontra dotado 
de meios técnicos e plataformas eletrónicas que possibilitem estas transmissões. Considerando que a 
Assembleia Municipal de Marvão tem efetuado estas transmissões pela rede social Facebook com elevado 
sucesso e reconhecimento pelos munícipes. Os Vereadores do Partido Socialista vêm propor as reuniões de 
câmara passem a ser transmitidas a partir de 01 de Janeiro de 2021.” ------------------------------------------------------ 
Aprovado por maioria com duas abstenções dos eleitos pelo PSD e três votos a favor 
dos eleitos pelo PS e CDS/PP-Viver Marvão. ---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
______________________________ 

 
 

 
 
 

 


