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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ATA N.º 25/2020 REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
 
Aos vinte sete dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, realizou-se a reunião 
extraordinária da Câmara Municipal, de forma mista, participando por videoconferência os 
Vereadores Maria Madalena Tavares e Jorge Miguel da Silva Rosado e presencialmente 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Presidente da Câmara, Luis António Abelho 
Sobreira Vitorino, e os Vereadores, José Manuel Ramilo Pires, Luis Manuel Maçãs Aires 
Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram nove horas e trinta minutos, 
iniciando-se a mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada 
de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------- 

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

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-25/20) na pasta 
de documentos anexa a este livro de atas. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

N.º  227 de 26/11/2020, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------ 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 663.995.25 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 2.662.45 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 19.660.19 € 
Conta n.º 484003096 Caixa Geral de Depósitos  28.501.02 € 
Conta nº 485403097 Caixa Geral de Depósitos 166.955.44 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 9.613.58 € 
Conta nº 557843085 Caixa Geral de Depósitos 21.574.75 € 
Conta nº 393061300140 Banco Totta&Açores, SA 6.999.34 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 5.394.08 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Conta nº 7664101553 
CCAM Norte Alentejano 138.045.87 € 

Conta nº 

2280001451155021 
 
Caixa Geral de Depósitos-Issel Mesa 

1.250.00 € 

Conta nº 

3502280069996045068 
Caixa Geral de Depósitos-CRO 11.379.74 € 

Conta nº 

3502280001454095091 
Caixa Geral de Depósitos - Cálculo 
Optimiza 

598.00 € 
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Conta nº 

2280001453955023 
Caixa Geral de Depósitos Damião & 
Belo - loteamento Outeiros                      8.577.28 € 

Conta nº 228000145495029 Caixa Geral de Depósitos - Silvapor 
                     6.378.47 € 

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                      3.555.80 € 

Conta nº 588885025 Caixa Geral de Depósitos - Fátima 
Nunes 

240.00 € 

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 
600.000.00 € 

Em cofre  Tesouraria         1.422.92€ 
Fundo de Maneio  500.00 € 
TOTAL:                                    

2.026.704.04 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.982.291.26€ 
Saldo de: Operações de Tesouraria 44.412.78€ 
Documentos  0.00 € 

TOTAL:          2.026.704.04 € 

 

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

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

PROJETO URBANO DE ACESSIBILIDADES/INCLUSÃO SOCIAL DE SANTO 

ANTÓNIO DAS AREIAS - 1ª FASE - EXECUÇÃO DE OBRA - RELATÓRIO FINAL E 

MINUTA DO CONTRATO ------------------------------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito 

na íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 73/20) na pasta de documentos anexa a 

este livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o relatório final e 

adjudicar a empreitada ao concorrente Damião&Belo, Lda. Foi também aprovada a 

minuta do respetivo contrato. ----------------------------------------------------------------------------

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

PROCESSO 148/2020 - LEGALIZAÇÃO DE PISCINA - SÓNIA ELISABETE REQUEIJO 

CORDEIRO - BEIRÃ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informação do Engº Victor Frutuoso: “O Requerente pretende Legalizar uma piscina que construiu 

no seu prédio urbano, na Rua Fernando Namora, nº 8, Beirã. A piscina foi construída no logradouro da 

casa. O acesso e os arranjos exteriores da envolvente encontram-se terminados e em perfeita harmonia 

com a organização do espaço. O pavimento da envolvente é antiderrapante e está pousado no solo. A 

piscina tem profundidade máxima de 1.30 m e mínima de 1,05 cm. Prevê que a zona técnica (casa das 

máquinas e tanque de compensação) fique de nível do terreno, considerando que a piscina se encontra 65 

cm acima da cota do terreno e 65 cm enterrada. A piscina foi construída com laje de betão e paredes em 

blocos de 20 cm armada em ferro e o seu acabamento é em reboco areado com acabamento impermeável. 

De acordo com o quadro sinóptico, área Total do Terreno é 559.00 m2, a área de Piscina é 32, 80 n2, a 

área impermeável (habitação+piscina) é 202.80 m2 e a área de arranjos exteriores da envolvente da piscina 

94.16 m2. De acordo com os artigos 64º e 65º do regulamento do PDM de Marvão e respetiva Planta de 

Ordenamento a presente pretensão localiza-se no aglomerado da Beirã em espaços habitacionais, trata-se 

de um uso compatível com habitação e é proposta em conformidade com as regras aplicáveis para esta 

categoria de espaço. Face ao exposto, considero reunidas as condições para aprovar o presente projeto de 

arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração de V. Exª e da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de acordo com a 

informação técnica que acompanha o processo. -------------------------------------------------

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

24ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 22ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito 

na íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 74/20) na pasta de documentos anexa a 
este livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar as alterações com dois votos a 

favor do PSD, um voto contra do CDS/PP-Viver Marvão e duas abstenções do PS. -

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

ORÇAMENTO PARA 2021 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021/2024 ----------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito 

na íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 75/20) na pasta de documentos anexa a 
este livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o orçamento e GOP 2021/2024, 

com três votos a favor do PSD e CDS/PP-Viver Marvão e duas abstenções do PS. 

Deliberou ainda submeter os documentos à aprovação da Assembleia Municipal. -- 

 
Declaração de voto do CDS/PP-Viver Marvão: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Relativamente ao Orçamento 2021 e GOP´s, devo em primeira instância dar os parabéns aos técnicos 

municipais envolvidos, quer na preparação do mesmo, quer no cuidado em fazer refletir todas as 

obrigações em termos das rubricas obrigatórias que garantem um normal e correto funcionamento deste 

município, em 2021, muitos compromissos assumidos em anos anteriores terão que ser respeitados, fica o 
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meu reconhecimento e respeito pelo profissionalismo de todos quantos colaboraram no documento 

apresentado. Construir um orçamento coerente, respeitador dos equilíbrios quer em termos da despesa 

quer em termos do investimento, mas ao mesmo tempo ambicioso e com uma linha estratégica e 

orientadora para o futuro da sustentabilidade social, cultural, ambiental, económica e turística do nosso 

concelho é um exercício que merece o maior cuidado e rigor, porque a Câmara Municipal de Marvão pode 

se o “farol” do desenvolvimento e até a “locomotiva”, porque tratando-se de um pequeno município de 

denominado interior deste país, as opções na aplicação dos valores é que ditam o rumo e o futuro do nosso 

concelho. Num concelho despovoado e envelhecido, não podemos apenas ficar á espera que venham 

medidas do governo central que nos obriguem a tomar iniciativas neste campo, esta CMM pode e deve 

aplicar medidas concretas. Hoje a população ronda as 3000 pessoas, mas atendendo a que em 1960 a 

população de Marvão era de 7478 habitantes, que em 2013 era de 3402 e taxa bruta de natalidade em 

2013 de apenas 3,8, em que apenas 10% da população é jovem e 32% é idosa, todos estas dados 

obrigam-nos a refletir sobre o que fazer num cenário difícil como o que se nos apresenta. Marvão precisa 

urgentemente de inverter esta tendência de decréscimo populacional, as pessoas precisam sentir que este 

desígnio é importante e nós teremos que fazer mais e melhor. ------------------------------------------------------------- 

Saneamento Básico, um campo em que estamos como no Sec XXI, algumas aldeias não têm o devido 

serviço ligado á rede, o que muito prejudica em termos de imagem turística e de sustentabilidade ambiental, 

neste que é um concelho integralmente inserido no Parque Natural da Serra de S. Mamede, e esta continua 

a ser uma prioridade para as GOP´s e para o Orçamento de 2021. ------------------------------------------------------- 

Apoio ao Empreendedorismo e medidas como a criação do ninho de empresas em Porto da Espada para 

apoio á Agricultura e o ninho de empresas na Portagem para atividades comerciais e serviços são um 

desígnio importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Criar um sistema de recolha de resíduos domésticos para compostagem, substituir definitivamente o 

glifosato por herbicidas alternativos, apostar numa frota de viaturas municipais elétricas é dar um sinal de 

responsabilidade ambiental, e sempre uma aposta atual. -------------------------------------------------------------------- 

Marvão como destino turístico, em que descentralizar pelas nossas aldeias das distintas freguesias e 

projectos como “cabeçudos, aldeia das sochas”, “escusa a aldeia das 7 fontes”, a construção do Museu 

Etnográfico em SAA, e a infraestrutura de apoio ao voo livre em Porto da Espada. O sector do turismo pode 

ser uma alavanca de desenvolvimento económico, mas se não se investe em infraestruturas de apoio, não 

se dá motivos de atração turística e não há crescimento. --------------------------------------------------------------------- 

Para fixar população, a criação de zona habitacional em Alvarrões e a intervenção de reabilitação de 

habitação nas nossas aldeias históricas serão imprescindíveis para que novos casais e famílias se sintam 

atraídos ou que regressem e vivam em Marvão, e, apostar no arrendamento social, bem como incentivar os 

privados na recuperação de habitações, tem que ser uma aposta no futuro. ------------------------------------------- 

O Seminário de Desenvolvimento Rural deixou de ser uma prioridade, mas até pode vir a ser realizado, se 

não se discutem politicas, não nos abrimos a novas soluções e não nos desenvolveremos, é notória a 

inercia deste elenco governativo municipal, afasta novas possibilidades de desenvolvimento e ditará o 

aceleramento do envelhecimento populacional e a resignação social, nós somos um povo empreendedor, 

dinâmico em termos industriais, agrícolas, florestais e turísticos, a CMM tem obrigação de estar ao lado do 

seu povo e ter uma estratégia para o nosso concelho, isso não está explanado no orçamento e nas GOP´s. 

Continuamos reféns das politicas centrais, somos poucos habitantes, e, para Portugal com tantos outros 

concelhos despovoados como o nosso, e, não esperemos portanto que exista uma politica central de apoio 

para o desenvolvimento do interior que tão esquecido tem estado, na próxima década, o litoral continuará a 

ser a alavanca de desenvolvimento económico e populacional e as atenções politicas continuam viradas 

para aí. Marvão tem em termos de inovação pela sustentabilidade ambiental e social uma oportunidade 
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incrível para fazer melhor, de se destacar pela positiva e de atrair novos residentes por essas vias, mas a 

CMM tem que saber liderar essa mudança, tem que dar indicações claras e precisas de que é essa a via de 

desenvolvimento pela sustentabilidade, se não formos nós, outras formas aparecerão e provavelmente 

outros concelhos aqui perto o farão, e, sejamos claros, temos que fazer mais pelos nossos idosos, olhemos 

atentamente para a população ativa e para os jovens e definir uma estratégia de apoio aos nossos 

empresários que contratam pessoas para trabalhar e fixam os nossos jovens na nossa terra. O que atrai 

pessoas para o território são políticas ambiciosas em termos de habitação, inovação e emprego, e, durante 

este mandato fez-se muito poucochinho. A equipa Viver Marvão teve oportunidade de discutir ideias e de 

apresentar propostas concretas (a preto, e, respostas a verde): ----------------------------------------------------------- 

1- “Construir um emissário de esgotos desde a Fonte Salgueiro, Barretos até à Beirã e reforçar a 

capacidade da ETAR da Beirã --------------------------------------------------------------------------------------------- 

De momento não é possível, porque estamos em situação de agregação a uma entidade em alta, não 

descartamos a hipótese da ligação aos Vales, já que à Fonte Salgueiro não é possível, porque não tem 

desnível. Esta informação já foi dada quando discutimos a elaboração do orçamento para 2019. ------------------ 

2- Recuperar o Centro de Convívio dos Barretos e trabalhar com esta direção em termos da 

realização de atividades culturais, desportivas e sociais. Construir ali parque infantil. ------------------ 

Encontramo-nos neste momento a recuperar a cobertura assim como a requalificar a cozinha, conforme o 

solicitado pela atual direção do CDD dos Barretos. ----------------------------------------------------------------------------- 

3- Eletrificar a zona dos Pombais, como forma de apoio às atividades agrícolas nessa zona da 

Freguesia de Beirã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não há fundos comunitários para estes projetos, a estimativa que temos é meio milhão de euros. Esta 

informação já foi dada quando discutimos a elaboração do orçamento para 2019. ----------------------------------- 

4- Trabalhar com a Junta de Freguesia respetiva, na criação de uma “mercearia social” no Porto da 

Espada e na Beirã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste momento há um privado a dar resposta a este tipo de necessidade. -------------------------------------------- 

5- Recuperar todas as Choças e tornar o percurso de visita às Choças um atrativo turístico: 

“Cabeçudos: a Aldeia das Choças” -------------------------------------------------------------------------------------- 

Algumas choças já foram recuperadas, estamos a planear recuperar mais algumas, de forma irmos 

gradualmente recuperando a totalidade das mesmas. No trail de Marvão já se deu início a uma pequena 

rota das choças que pensamos aumentar com mais choças recuperadas. --------------------------------- 

6- Reabilitar a sede do GDA e construir ali a sala de espetáculos do concelho ----------------------------- 

Temos neste momento a obra lançada, pelo que esperamos que a obra se inicie brevemente. ------------------ 

7- Contruir e criar Museu Etnográfico do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Santo António das 

Areias, como forma de homenagear Sr. Vidal como o fundador e dar um atrativo turístico a SAA. ---

Como foi informado na discussão de preparação do orçamento 2019, não temos um edifício que possamos 

dar-lhe este fim, no entanto vamos estar atentos e procurar um espaço onde possamos dar cumprimento a 

este projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Intervir e melhorar as entradas da aldeia de SAA, construindo uma rotunda na entrada principal -

Considerando os projetos em curso, ainda não nos foi possível ainda iniciar esta pretensão. ------------------- 

9- Melhorar as condições de circulação na estrada Ponte Velha-Santo António das Areias -------------

O procedimento de contratação para a realização desta empreitada será iniciado após introdução 

do saldo de gerência ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10- Intervenção urbana e paisagista na avenida 25 de Abril, em SAA --------------------------------------

Considerando os projetos em curso, ainda não nos foi possível iniciar esta pretensão. --------------------- 

11- Melhorar as condições de circulação no caminho da Farropa ----------------------------------------------- 

Esta situação encontra-se em análise. ------------------------------------------------------------------------------ 

12- Ampliar a extensão de saúde de Santo António das Areias e ceder terreno em São Salvador de 

Aramenha para a construção do Centro de Saúde de Marvão --------------------------------------------------- 

A ULSNA aguarda aprovação da candidatura para a construção da extensão de saúde de S. Salvador 

de Aramenha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13- Investir na melhoria do Pavilhão Municipal (bancadas e condições para a prática desportiva 

indoor) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Até ao fim do prazo da candidatura (5 anos após aprovação do relatório final), não é possível fazer 

alterações ao projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14- Abrir o solário da piscina municipal de SAA e criar um ginásio na piscina ----------------------------- 

Vamos providenciar a abertura do solário durante o horário de funcionamento da piscina, uma vez 

que devido aos atos de vandalismo não pode ficar aberto durante a noite. Quanto ao ginásio, essa 

intenção já foi colocada aos serviços técnicos que informaram que o espaço pretendido não cumpre 

as condições necessárias para o funcionamento do mesmo. ------------------------------------------------------ 

15- Reabilitar as Caleiras da Escusa ---------------------------------------------------------------------------------- 

Vamos adjudicar a elaboração do projeto de reabilitação. -------------------------------------------------------------------- 

 

16- Reabilitar o largo central e criar um parque infantil na Escusa --------------------------------------------- 

Vamos entrar em diálogo com a Junta de Freguesia e vamos pedir um estudo prévio. --------------------------- 
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17- Implementar percurso Turístico “Escusa, a Terra das 7 Fontes” ------------------------------------------- 

Já temos o percurso definido, falta implementa-lo. -------------------------------------------------------------- 

18- Reativar a extensão de saúde nos Alvarrões, abrir concurso para serviço médico privado -------- 

Estamos a diligenciar contatos com o proprietário no sentido de utilizar o espaço para realização de 

atividades promovidas pelo novo CLDS, dirigidas para a população daquela localidade. ---------------- 

19- Criar zona de construção de habitação nos Alvarrões ----------------------------------------------------- 

Com PDM que esta em vigor não e possível já tivemos uma reunião na CCDRA mas não a abertura -- 

20- Criar uma zona de encontro/convívio, com parque infantil em Alvarrões, na zona da Ribeirinha 

2014/46 Aquisição de prédios urbanos e rústicos ----------------------------------------------------------------- 

Estamos a analisar a possibilidade de aquisição de um terreno nessa zona, para fazer 

estacionamento e um parque infantil, neste momento vamos deixar apenas a aquisição na rubrica --- 

21- Recuperar e dignificar a Sede da Junta de Regantes da Apartadura (antiga Escola) ---------------- 

A situação está em análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

22- Criar o “Clube da Água”, com um cais flutuante para canoas e barcos à Vela e uma “Praia fluvial” 

(na Barragem) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2019/11 Praia Fluvial da Barragem da Apartadura ----------------------------------------------------------------- 

Esta rubrica não vai ficar no orçamento porque não tem dotação --------------------------------------------------------- 

Houve contatos com proprietários mas ainda não foi possível chegar a acordo. -------------------------------------- 

 

23- Apostar em Infraestrutura de Apoio ao Voo Livre, como forma de dinamização da atividade 

turística e de atratividade em Porto da Espada ---------------------------------------------------------------------- 

A situação está em análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24- Reconverter a calçada na Rua do Saco (porto da espada) ------------------------------------------------ 

A situação está em análise.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

25- Apostar e realizar Seminário do Mundo Rural ------------------------------------------------------------------- 

Vamos integrar este evento nas Comidas de Azeite 
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26- Reforçar a capacidade da ETAR e construir emissário de Esgotos Porto da Espada ---------------- 

Candidatura aprovada, contamos lançar a obra até ao fim do ano, estamos pendentes da emissão 

dos respetivos pareceres ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27- Criar um “ninho de empresas” na Portagem para atividades comerciais e serviços, com vista a 

criação de emprego e fixação dos nossos jovens -------------------------------------------------------------------- 

Está em elaboração um estudo prévio para a realização de uma candidatura ao PDR 2020, para 

reabilitação da sociedade da Portagem, onde serão criados alguns espaço comerciais para responder a 

esta necessidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28- Recuperar os emissários de esgotos dos Olhos d’Água, do Prado e Portagem, e reforçar a 

capacidade da ETAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2018/5019 Limpezas de Fossas Sépticas. Está para ser resolvido com a empresa de agregação em baixa. - 

29- Alargar o espaço de lazer da Piscina Fluvial, adquirir a Quinta do Leão para o efeito --------------- 

Foram feitos contatos, ainda não foi possível concretizar -------------------------------------------------------- 

30- Reabilitar o edifício da Sociedade e do Moto Clube, na Portagem ------------------------------------- 

Mandamos realizar um projeto com o fim de ali se instalarem duas lojas, assim como uma sala multiusos 

com sanitários e balneários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para fazer candidatura à revitalização de aldeias Ver resposta 27 --------------------------------------------------------- 

31- Renovar o Largo da Igreja e zona posterior da Igreja de São Salvador de Aramenha --------------- 

2017/25 Arranjo Largo S. Salvador de Aramenha. Aguarda oportunidade de candidatura a fundos 

comunitários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32- Construir um emissário, rede de esgotos e ETAR no Bairro da Fronteira ------------------------------ 

O coletor foi reparado e os problemas existentes foram resolvidos -------------------------------------------------------- 

33- Tornar as “Marmitas de Gigante” um local limpo, visitável e sinalizado em termos turísticos ------

O local está limpo e visitável. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

34- Recuperar o caminho público da Arreciada-Pitaranha ------------------------------------------------------ 

Situação em análise. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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35- Reabilitar o largo da Ponte Velha com intervenção paisagista -------------------------------------------- 

2019/21 Reabilitação Largo da Ponte Velha Esta rubrica não tem dotação em 2021 -------------------------------- 

36- Transformar o Edifício da Cooperativa em Ninho de Empresas para a área da agricultura, 

realizar obras de beneficiação e abrir concurso para a cedência do espaço --------------------------------

Já mandamos fazer projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37- Implementar, com a Universidade de Évora, um projeto de combate à “Forfícula Auriculária” 

(rapas caçolas) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vamos retomar os contatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38- Regular o estacionamento de forma a proteger o monumento “pelourinho” em Marvão. 

Implementar o regulamento de trânsito na Vila de Marvão ------------------------------------------------------- 

Situação em análise. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39- Implementar uma política de apoio à natalidade: ----------------------------------------------------------- 

• Aderir a programas e/ou associações que promovam os direitos das famílias e concretizar as 

seguintes medidas locais: 

o Reduzir em 50% a mensalidade das ludotecas a todas as famílias numerosas 

o Redefinir os escalões da água em função do agregado familiar 

o Aplicar redução do IMI em função do número de dependentes (habitação própria permanente) 

o Desconto de 50% nas taxas municipais de urbanismo e habitação para famílias numerosas 

o Gratuidade das taxas e mensalidades nas piscinas municipais 

o Estimular a criação de uma rede de empresas locais amigas da família, com “práticas 

empresariais familiarmente responsáveis” 

Situações a enquadrar na revisão do código regulamentar. ----------------------------------------------------- 

40- Investir na instalação de pontos de carregamento de viaturas elétricas, concretizar o ponto de 

carregamento para viaturas electricas no parque de estacionamento da Portagem, já aprovado em 

reunião de câmara ----------------------------------------------------- 

Já está instalado o posto de carregamento de viaturas elétricas no centro de lazer da Portagem. 

41- Tornar Marvão um concelho livre de Glifosato, em termos da atuação em espaço público, 

mantendo-o sempre  limpo, recorrendo a tecnologias atuais e maquinaria adequada, de uma forma 

eficiente e exemplar sem necessidade de recorrer a processos químicos ----------------------------------- 
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Estamos a trabalhar nesse sentido, já reunimos com as juntas de freguesia no sentido de uniformizarmos 

a aplicação de vinagre. Foi estabelecido o compromisso de em 2021 apenas se aplicar a solução de 

vinagre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

42- Implementar o Gabinete de Apoio ao Investimento onde será dada uma nova dinâmica para 

apoio efetivo aos empresários, para que estes melhorem os seus negócios e criem condições 

para contratar mais pessoas, facilitando a execução de projetos e candidaturas para o próprio 

município e para as empresas de Marvão, contribuindo para fomentar a empregabilidade. --------

Na proposta do mapa de pessoal temos um técnico superior de gestão e um técnico superior de 

sociologia, pretendemos criar uma equipa que responda à elaboração de candidaturas para o 

Municipio (agora realizadas por entidades externas) e que a apoie as empresas no propósito 

proposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

43- Medida de eficiência energética, substituição da Caldeira a gás por pellets/estilha na piscina 

municipal de Santo Antonio das Areias --------------------------------------------------------------------------------

2018/58 Eficiência Energética Piscina Municipal Sto. António das Areias. -------------------------------------------- 

Esta candidatura foi retirada pelos problemas que surgiram, em 2021 a rubrica não tem 

dotação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

44- Iluminação com recurso a tecnologia LED das muralhas e castelo de Marvão ----------------------- 

Já se encontra concluída a iluminação das muralhas. -------------------------------------------------------------- 

45- Reabilitação do edifício sede da junta de freguesia de São Salvador da Aramenha. ---

Já se procedeu à reabilitação, em conjunto com a Junta de Freguesia. ----------------------------------- 

 

Como se pode verificar, muitos dos nossos objectivos programáticos foram concretizados, alguns estão em 

vias de o ser, mas muitos outros também como podem verificar, ficaram na gaveta e bem poderiam ajudar a 

uma mudança de paradigma, um novo ciclo de desenvolvimento para Marvão e gerações futuras, apoiando a 

natalidade, fixando empresas e negócios, investindo em novas ofertas turísticas por todas as freguesias, 

resolvendo problemas urgentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao longo do mandato sempre assumimos uma postura construtiva, apresentando propostas, viabilizando 

propostas boas, mas sempre muito críticos e absolutamente contra, tudo o que tivesse um caracter 

despesista, populista ou que não fosse benéfico para os marvanenses. Dou como exemplo o nosso voto 

contra a adesão de Marvão à empresa intermunicipal para o fornecimento em baixa de água aos nossos 

munícipes. Mas, neste ano atípico, estive eu e toda a equipa VM na linha da frente para apresentação de 

soluções de apoio e medidas concretas devido á pandemia COVID que nos assola e que hoje muito ataca a 

nossa população local, apenas recordar que desde o inicio fiz recomendações á Câmara no sentido de suster 

a situação, aplicar verbas necessárias e fiz aprovar pacotes de apoio social e empresarial como os Fundos 

de Emergência Social e Empresarial já em vigor. --------------------------------------------------------------------------------- 

Valeu a pena a nossa insistência, capacidade de diálogo e de negociação, estamos de consciência tranquila, 

sem hostilizar, sempre dissemos as verdades e tentámos impor medidas de forma negocial. Mas, há sempre 

um mas, este atual “governo” da CMM não é o nosso, infelizmente assim o quis o eleitorado de Marvão. 

Infelizmente, este orçamento não é o nosso, não atinge grande parte dos objectivos necessários para dar a 

volta a este estado de letargia. Estes tempos que vivemos obrigam à união, ao diálogo (da nossa parte 

sempre tentámos a via do diálogo), nestes tempos, tudo faremos para que a estabilidade impere e que para 

que nada falta aos nossos munícipes, continuaremos atentos… Neste ano de 2020 em que o medo tomou 

conta das pessoas, em que um vírus paralisou a economia, e enlutou milhares de famílias portuguesas e 
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milhões pelo mundo fora, neste ano de 2020, á semelhança dos anos de 2019 e 2018, viabilizo com voto 

favorável o ORÇAMENTO 2021 e as GOP´S. Quero ser um fator estabilizador e ajudar a dar esperança num 

futuro mais limpo, saudável e sustentável, não sem deixar o alerta de que compete á CMM e ao seu 

executivo a tarefa de ajudar num futuro muito próximo a injectar liquidez nas empresas e na economia local 

por todas as vias ao seu alcance, estou disponível para voltar a propor medidas, algumas já tive 

oportunidade de as referir. As pessoas, esperam de nós uma ação positiva, musculada e orientada. Contem 

comigo, contem com toda a equipa Viver Marvão e com os nossos eleitos.” ----------------------------------------------

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

Declaração de voto do PS: Os eleitos pelo partido socialista vão viabilizar o Orçamento municipal 

para 2021 e grandes opções do plano 2021 / 2024. ------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta não constitui nenhuma novidade em relação aos orçamentos anteriores, nem reforça a 

capacidade de execução dos projetos que constituíram os acordos escritos dos dois primeiros orçamentos do 

mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PSD demonstrou de uma forma muito clara a sua incapacidade em honrar os compromissos, a sua falta de 

visão para o Concelho de Marvão, a ausência de um projecto e hoje fica aqui bem reflectido neste orçamento 

o querer apresentar obra em cima do joelho e a todo o custo, muita dela, que já devia ter sido realizada em 

orçamentos anteriores com execuções baixíssimas, onde existia folga orçamental, onde as condições 

externas eram favoráveis a nível económico e social. ---------------------------------------------------------------------------- 

Fica hoje aqui também demonstrado que este executivo mal preparado não planeia e não está preparado 

para dar uma resposta a altura dos desafios que temos pela frente. -------------------------------------------------------- 

Apesar desta avaliação, os representantes do Partido Socialista assumem a sua viabilização, tanto na 

Câmara como na Assembleia Municipal, como prova de responsabilidade e de reconhecimento pela 

gravidade da crise sanitária e económica que estamos a enfrentar, que requer que as atenções dos 

representantes municipais se concentrem no apoio à população, os interesses dos Marvanenses estão 

sempre em primeiro lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vivemos tempos difíceis e desde o primeiro momento desta crise pandémica que procuramos incentivar o 

Executivo a tomar decisões e agilizar respostas para apoiar as famílias, os empresários e as instituições, 

minimizando as dificuldades acrescidas pela pandemia. ------------------------------------------------------------------------ 

Com a posição manifestada, os representantes do Partido Socialista não abdicam de participar ativamente na 

vida política do Concelho: continuaremos até ao fim do presente mandato a trabalhar no interesse dos 

Marvanenses, a apoiar o investimento em obras e serviços públicos, bem como a promoção do património e 

de eventos essenciais para o desenvolvimento económico. -------------------------------------------------------------------- 

Agradecemos aos serviços técnicos do Município, na pessoa da Dra. Ilda - chefe de divisão, o empenho na 

realização deste orçamento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MAPA DE PESSOAL PARA 2021 -------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito 

na íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 76/20) na pasta de documentos anexa a este 

livro de atas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o mapa de pessoal, com três 

votos a favor do PSD e CDS/PP-Viver Marvão, e duas abstenções do Partido 

Socialista. Deliberou ainda submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal. --------

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

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS ------------------------ 

Proposta do Presidente: “Considerando, por um lado, o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, 

com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-

venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia 

Municipal, salvo quando: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ----------------------------------------- 

 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ------------------------------------------- 

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, que aprova 

as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a 

assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos 

de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira 

com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração 

local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, que o art.º 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, veio estabelecer que a referida 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos 

documentos previsionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo exposto proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1- Que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta para que este 

órgão emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela 

Câmara Municipal, durante o ano de 2021, que resultem de planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Que delibere solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, para os efeitos previstos na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal abranja ainda os encargos não previstos no PPI que não 

excedam o limite de 99.759,58 € (alínea b) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

junho), em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Que delibere ainda a Câmara Municipal que a emissão da autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos pelo órgão deliberativo seja dada na condição que, além das condições 

previstas acima, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais requisitos 

legais de execução de despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4- Que mais delibere a Câmara Municipal que, na sequência do pedido de autorização prévia 

formulado, seja igualmente autorizada a delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de 

compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo 

desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1 e 2, 

até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública. ----------------------------- 

5- Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, prestará informação trimestral da 

qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

objeto da presente proposta e deliberação.” ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar a autorização prévia, com três 

votos a favor do PSD e CDS/PP-Viver Marvão, e duas abstenções do Partido 

Socialista. Deliberou ainda submeter esta informação à aprovação da Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eram 10h15m ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 

______________________________ 

 

 

 

 


