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 ATA N.º 02/20                                                 
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM:  

28 DE MAIO DE 2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, realizou-se a primeira e única 

reunião integrada na sessão ordinária deste órgão deliberativo do Município de Marvão, de 

forma mista, por videoconferência e presencialmente no Salão Nobre da Câmara Municipal, 

após convocatórias individuais e edital afixado no dia 25 de maio, nos lugares públicos do 

concelho, em que se anunciava o dia, hora e local desta sessão, presidida por Jorge 

Manuel Ramos Lourenço Marques e secretariada pelo segundo secretário Gil Andrade 

Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas 20 horas, o Presidente declarou aberta a presente sessão. ---------------------------------- 

Participaram na reunião os seguintes membros: ---------------------------------------------------------- 

PSD-Partido Social Democrata: Hortense Conceição, Joaquim Pires Videira, José 

Maria Batista, António Manuel Mimoso, Henrique Nunes e Silvia Pinheiro. ------------------ 

PS-Partido Socialista: Tiago Teotónio Pereira, António Nunes Miranda, Rosa Mena, 

Sandra Abelho da Paz, Silvestre Mangerona Andrade, António Correia Bonacho. -------- 

CDS-PP/PPM: João Maria Lourenço, Nuno Serra Pereira, António Rocha. ------------------ 

Movimento Marvão para Todos: Fernando Dias, Nuno Miguel Pires. -------------------------- 

Representando a Câmara Municipal, o Presidente, Luis Vitorino e os Vereadores: ---------- 

José Manuel Ramilo Pires, Luis Manuel Maçãs Aires Costa, Jorge Miguel da Silva Rosado, 

Cristina de Fátima Almeida Castanho Novo -----------------------------------------------------------------

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

O Presidente da Mesa, informou das substituições na reunião de hoje, nomeadamente, 

Rosa Mena que substitui Natércia Fernandes e na Câmara Municipal Cristina Novo que 

substitui Madalena Tavares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Começou por dizer que esta reunião é diferente pelo período difícil que atravessamos e que 

obrigou a estes recursos para realização da Assembleia, que está a ser transmitida em 

direto através do facebook do municipio. Informou que neste período de contingência foi 

estabelecendo contactos com os grupos municipais e durante o período em que não houve 

assembleias e para segurança de todos, foi reunindo por videoconferência com os grupos e 

chegaram a acordo para a realização desta assembleia mista, que de acordo com o parecer 

jurídico, se realizará da seguinte forma: presencialmente no Salão Nobre do Municipio 
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estarão quatro elementos do PS, três do PSD, dois do CDS e um do Movimento Marvão 

para Todos. Os restantes membros estarão por vídeoconferência. O parecer do jurista foi 

decidido pelos lideres por considerarmos importante a votação dos assuntos e para que 

fosse feita de forma objetiva e nominalmente. Pediu que após a votação seja enviada a 

declaração de voto por grupo municipal. Mais informou que o decreto-lei que estabelece as 

sessões sem público, no entanto, no edital desta reunião foi publicitado que o público podia 

participar por carta colocando as questões que gostasse de ver respondidas. --------------------

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

APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020 --------- 

Colocada à votação pelo Presidente da Assembleia, a ata foi aprovada por maioria. Com 

as abstenções de Tiago Pereira, Rosa Mena, António Rocha, por não terem estado 

presentes na reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Mesa, deu conhecimento da correspondência recebida desde a última 

assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa deu os parabéns a todos pela maneira como os grupos municipais 

têm conseguido manter contacto, apesar da fase que atravessamos. Congratulou-se pela 

forma digna como o executivo e a assembleia comemoraram o 25 de Abril, arranjando uma 

forma consensual entre todos. Agradeceu a todos o tom geral das mensagens que apelaram 

à união. Congratulou-se também com o convite para a visita do Senhor Ministro do Ambiente 

à Quinta dos Olhos d´Água agora que a gestão da mesma vai para o município. Referiu que 

esta missão é de todos e atingiu-se o objetivo desejado, por isso, enquanto Presidente da 

Mesa da Assembleia, congratulou-se com este facto. ---------------------------------------------------- 

O membro Henrique Nunes agradeceu ao Presidente da Assembleia ter permitido que o 

Vereador Luis Costa pudesse partilhar o mesmo espaço com ele, devido às suas 

dificuldades motoras para participar nesta reunião. ------------------------------------------------------- 

Perguntou ao Vereador Jorge Rosado em que qualidade participou na distribuição de 

máscaras com a Junta de Freguesia de Marvão, uma vez que utiliza estas ações 

humanitárias para estar presente e fazer campanha eleitoral. Perguntou ao Presidente da 
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Freguesa de Santo António das Areias, Silvestre Andrade qual foi o critério utilizado na 

entrega de máscaras que fez e se estão certificadas. ---------------------------------------------------- 

O Vereador Jorge Rosado respondeu que as máscaras para a população foram feitas por 

iniciativa das freguesias de São Salvador, Santa Maria de Marvão e Santo António das 

Areias, uma vez que houve um voluntário que deu este apoio e que a câmara recusou. A 

sua participação na entrega foi de forma voluntária, tal como tem vindo a fazer desde o início 

do mandato, embora já o fizesse antes de ser vereador e fez durante quinze anos. ------------- 

O membro Silvestre Andrade respondeu que as máscaras foram oferecidas por uma 

pessoa à junta de freguesia e não valia a pena bater porta a porta uma vez que eram 

poucas, a volta de cem, por isso foi oferecendo a quem via na rua e lhe pareciam ser as 

pessoas mais necessitadas. Ofereceu também algumas viseiras às Instituições. Lamentou 

que as pessoas que não receberam não reclamem diretamente na junta, mas não podia dar 

a todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Pires agradeceu às juntas de freguesia o esforço que neste período de 

várias dificuldades fizeram para gestão do orçamento e todos deram algum apoio. Na 

câmara municipal agradeceu o esforço e as decisões relativamente à pandemia que tudo foi 

feito com boa intenção para proteger a população. Agradeceu ainda a todos os que de forma 

direta ou indireta têm contribuído para a proteção da população de Marvão. Sobre esta 

assembleia que vai de 2017 a 2021 mas que vai ficar na história, foi a primeira que teve a 

coragem de chumbar um orçamento municipal o que revela o sentido responsável e 

fiscalizador desta assembleia. Foi a primeira que contou com a presença da comunidade 

estrangeira o que revela a nossa capacidade de integração de uma comunidade que já tem 

expressão no nosso concelho. Foi a primeira assembleia a ter a criatividade de comunicação 

do 25 de Abril da forma como já foi referido e hoje estão aqui como a primeira assembleia 

utilizando os recursos possíveis e contrariando o que são as dificuldades do momento, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da gestão do municipio. Finalizou agradecendo a 

todos os funcionários do municipio que se determinaram e conseguiram com os recursos 

possíveis que hoje estejamos todos em segurança cumprindo as normas da DGS e tornaram 

possível a realização desta assembleia. --------------------------------------------------------------------- 

O membro António Bonacho disse que a distribuição de máscaras causou alguma azia a 

certas pessoas e por isso o Vereador Luis Costa telefonou à Presidente da Junta de Santa 

Maria a saber qual a razão do Vereador Jorge Rosado andar nessa distribuição e recordou 
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que o Presidente da Câmara não quis ajudar na feitura das máscaras quando uma voluntária 

lhe foi oferecer esse trabalho e foi depois da iniciativa das juntas de freguesia que meteu 

mãos ao trabalho e arranjou voluntárias ele próprio para começarem a fazer. Referiu ainda 

que a Sandra Paz andar a distribuir máscaras com o Vereador Jorge Rosado é igual à 

mensagem do Presidente acompanhado do Padre Marcelino. Referiu ainda o seguinte: 

tendo presente a época balnear e a época especial que atravessamos, entendemos que a 

abertura das piscinas é prioritária para Marvão e muito particularmente para a Portagem. 

É verdade que esta abertura não estará isenta de riscos, entre os quais a afluência dos 

nossos vizinhos espanhóis, isto se as fronteiras vieram a abrir.   

No entanto, estes três meses de verão são o grande suporte da nossa restauração e 

hotelaria e isso não nos pode passar ao lado, è de esperar que muitas pessoas procuram o 

interior evitando assim os grandes centros. 

Sendo assim é tempo do Município agir para estarmos preparados e tomarmos todas as 

medidas de segurança.  

Se o centro de lazer reúne todas as condições para um controlo bastante eficaz das 

entradas e da própria disposição das pessoas dentro do espaço, já a abertura do espelho de 

água terá de ser acautelada e tomadas as medidas recentemente colocadas em vigor. 

As entradas terão de ser encerradas, existindo somente um único local para acesso das 

pessoas. As casas de banho terão de ser acompanhadas por uma pessoa e com todas as 

medidas de higiene recomendadas, bem como a existência de um vigilante. 

Por outro lado a Câmara Municipal deve ser bastante flexível na autorização para expansão 

das esplanadas nos estabelecimentos onde isso é possível. 

Sabendo da vontade do município em fazer obras de beneficiação da piscina fluvial, era 

crucial que se pensasse em alargar o espaço à volta com a inclusão dos terrenos 

confinantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gostaríamos que previamente ao projeto pudessem ser auscultados os interessados 

(restauração) para a eventualidade de se criar ali um espaço com todas as condições. Mas 

tudo isto já deveria estar a ser pensado e planeado, o que não acontece. 

Lamentamos ainda que o estacionamento da Quinta das Avelãs não tenha sido uma 

prioridade para a Câmara Municipal - desde o acordo para o orçamento de 2018, tendo em 

conta que quer a pastelaria, quer outros restaurantes à volta, por motivo de alargarem as 
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suas esplanadas, diminuem os lugares de estacionamento causando-lhe diversos 

constrangimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara começou por felicitar o Presidente da Assembleia pelo cargo que 

agora ocupa no Conselho de Administração da ULSNA. ------------------------------------------------ 

Respondeu ao Presidente da Junta de São Salvador relativamente às máscaras dizendo que 

andou algum tempo a pensar nisso e quando apareceram umas voluntárias avançou com a 

situação. Nesta situação do Covid-19 devem estar todos unidos e combater como pode ser e 

com os recursos que têm ao alcance. Sobre a piscina tem intenção de abrir de acordo com 

as normas que forem ditadas pela DGS. Lembrou o Presidente da Junta que foi ele que 

desistiu de explorar a piscina e foi a junta que se divorciou da piscina da Portagem, quando 

sabe as dificuldades que todos temos, mas achou mais simples empurrar para cima da 

câmara este problema. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Tiago Teotónio Pereira, em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista 

começou esta Assembleia Municipal que acontece de uma forma especial e num período 

especial com uma saudação a todos os profissionais que estiveram e estão na linha da 

frente desta pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em Marvão temos procurado contribuir com propostas que vão ao encontro das 

necessidades da população, instituições e empresas, das quais destacamos a proposta que 

os Vereadores do Partido Socialista apresentaram a 4 maio de 2020 e que foi aprovada, 

consistindo nas medidas de apoio a Empresas com a oferta de Equipamento de Proteção 

Individual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este período difícil só será ultrapassado se estivermos todos unidos e se forem tomadas as 

decisões com assertividade e planeamento. ---------------------------------------------------------------- 

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista vem manifestar a sua preocupação com uma 

questão de saúde pública, que se relaciona com a abertura do ano letivo 2020/2021 no 

concelho de Marvão, considerando a convergência destes dois fatores: ---------------------------- 

- Início das obras na escola sede do Agrupamento de Escolas de Marvão, com a deslocação 

de todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo, da escola EBI de Ammaia Portagem, para a Escola 

Dr., Manuel Magro Machado, em Sto. António das Areias. ---------------------------------------------- 

- Situação pandémica de COVID 19, que afeta o concelho, o país e o mundo. -------------------- 

Urge a necessidade de analisar e refletir sobre esta situação, percebendo se a estratégia 

delineada até ao momento, não vai por em risco a vida dos marvanenses, dado que a 
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Escola Dr. Manel Magro Machado é um espaço limitado, que ainda será mais reduzido pela 

colocação, ainda incerta, dos contentores. Poderá ser difícil a implementação do 

distanciamento recomendado e a aplicação de todas medidas de prevenção que estão 

legisladas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alertamos que neste espaço irão estar durante todo o dia, cerca 200 alunos e todo o pessoal 

docente e não docente do agrupamento. Estas crianças, jovens e adultos, vão estar em 

contacto com as suas famílias, o que em situação cadeia de transmissão de COVID 19, 

poderá ser gravíssimo a nossa comunidade. Comunidade essa, que todos sabemos, que do 

ponto de vista demográfico é envelhecida e mais frágil e vulnerável em situação de infeção. 

Poderá ser necessário definir uma nova estratégia, de acordo com as normas da DGS e do 

Ministério da Educação para garantir a segurança da população. Este tipo de planeamento 

deverá ser feito com a devida antecedência, pois pode implicar encontrar outros locais para 

a colocação de contentores, alugar um maior número de contentores, reorganizar toda a 

logística da escola, bem como a rede de transportes. --------------------------------------------------- 

Neste sentido, tendo em conta a preocupação do membro Henrique Nunes, devolveu a 

pergunta ao Vereador Luis Costa se esta rede de apoio ao domicílio e toda a rede de 

voluntariado que foi criada como é que está enquadrada no código regulamentar e de que 

forma essas pessoas foram protegidas ao abrigo dessa medida que tinha sido estipulada. 

Perguntou também de que forma estão a ser protegidas as pessoas que servem as 

Instituições de Solidariedade Social, uma vez que o código previa o estabelecimento de 

benefícios, agora que já passaram seis meses dessa publicação. ------------------------------------ 

O Vereador Luis Costa respondeu que a rede de apoio domiciliário foi uma iniciativa única 

do municipio mas com a colaboração de todas as freguesias para não deixarem ninguém de 

fora e teve sucesso pela envolvência das juntas a quem agradeceu. Teve uma grande 

procura e foi elogiada pelos munícipes. A câmara facultou a todos os elementos das juntas 

de freguesia o equipamento de proteção individual para estarem devidamente protegidos no 

ato entrega dos bens. Relativamente ao código regulamentar como não foi colocada 

nenhuma questão estão abertos para dar o apoio necessário para além deste equipamento 

de proteção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara referiu-se à escola para dizer que todos os dias há evolução nesta 

situação do Covid-19 e até à abertura do ano letivo ainda muitas coisas se vão passar. A 

concretizar-se a previsão de que o novo ano vai arrancar com os alunos ainda em casa, a 
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solução que está prevista é estável e pode avançar e se não for assim vai falar com a escola 

e arranjar soluções. A câmara tem técnicos habilitados para reverem e salvaguardarem esta 

situação com todas as condições de segurança para os alunos, professores e funcionários. 

Por isso tem de ter dois planos e está aberto a propostas, caso o PS tenha algumas, para 

trabalharem em conjunto numa situação viável mesmo com outras forças políticas. ------------- 

O membro Hortense Conceição perguntou ao Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador de Aramenha qual foi o critério utilizado na distribuição de máscaras uma vez que 

houve algumas pessoas que não receberem, incluindo a própria. ------------------------------------- 

O membro António Bonacho respondeu que foram distribuídas máscaras porta a porta e 

passaram a mensagem para quem não estivesse em casa as podia ir levantar à junta de 

freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Serra Pereira agradeceu a todas as Instituições de Marvão e à câmara 

municipal que souberam estar à altura do momento difícil que atravessam e fez um 

agradecimento público ao comportamento dos marvanenses que foi exemplar. ------------------ 

Relativamente à visita do Senhor Secretário de Estado aos Olhos d´Água, perguntou se 

houve um convite formal extensivo a todos os vereadores, pois considerou que seria 

importante terem estado presentes. --------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara respondeu que os convites foram muito restritos para reduzir o 

número de pessoas presentes. Foi convidado o Presidente da Assembleia e os Presidentes 

das Freguesias, mas não convidou o executivo, foi apenas pelos tempos que vivemos hoje 

que não houve mais convites, mas caso alguém tenha ficado ofendido, pediu desculpas. ----- 

O membro Fernando Dias agradeceu aos profissionais de saúde e segurança, mas a um 

setor em particular no concelho de Marvão, aos funcionários dos lares que deram dinâmica 

estando quinze dias seguidos a trabalhar para cuidar dos idosos. ------------------------------------ 

Felicitou a vereação que em conjunto e com espírito de equipa resolveram e encontraram 

soluções para certas questões. Mas hoje tem também um sentimento de tristeza, PS e PSD 

a utilizar esta pandemia para obter aproveitamento político. Sobre a visita do Senhor 

Secretário de Estado, pediu ao Presidente para explicar melhor a gestão da Quinta e a co-

gestão com os quatro municípios que pode ser uma mais-valia em conjunto. --------------------- 

O Presidente respondeu que foi apanhado de surpresa na visita do Senhor Secretário de 

Estado quando o Presidente do ICNF anunciou a passagem da gestão da Quinta dos Olhos 

d´Água para o municipio e foi agendada a data de 3 de junho para assinatura do protocolo. A 
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câmara nunca pode ser um entrave mas também não se pode atirar de cabeça e está 

disponível para ser o gestor mas ficar já à cabeça não quer. Vai falar com a Associação do 

Festival de Musica, a Ammaia, e os deputados do distrito para tentar arranjar fundos para 

resolver os problemas do edifício que são muitos. Foram gastos cinco milhões de euros e 

não é fácil negociar com o ICNF e disso mesmo deu conhecimento ao Senhor Secretário de 

Estado. Agora compete a todos em conjunto decidir e negociarem o protocolo. A co-gestão 

dos quatro municípios acha que pode ser favorável porque o Parque Natural interfere em 

muitas situações que impedem de construir quem quer viver aqui. Assim, as câmaras têm 

uma palavra a dizer. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa propôs que se discutissem em conjunto os pontos 2, 3 e 4 com a 

votação em separado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Grupo Municipal do Partido Socialista pediu que o ponto nº 8 fosse discutido após o ponto 

nº 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

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

ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

Imediatamente a seguir e referente a esta sessão foi lida a ordem dos trabalhos, dando-se 

aqui como transcrita na íntegra, sendo a mesma rubricada por todos os membros da mesa e 

arquivada (com o n.º 02/20) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ---------------

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

PONTO Nº 1 
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL 

Além das informações já prestadas em documento enviado a todos os membros da 

Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara deu conta do seguinte: -------------------------- 

Operações no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios a decorrer no concelho 
de Marvão: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Execução das candidaturas aprovadas no concelho de Marvão  -------------------------------------- 
• Continuação da execução dos trabalhos aprovados na candidatura “Prevenção da Defesa 
da Floresta Contra agentes Abióticos – ZIF de Marvão – Instalação de uma Rede de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios”, contrato Público do Município de Marvão com a empresa 
Silvapor. Ações incluídas: Controlo da Vegetação Espontânea, Controlo de Densidades, 
Desramações e Podas. Dos 632,20 hectares aprovados, foram realizados 75 hectares. ------- 
• Prevê-se que ainda esta semana se deem início aos trabalhos aprovados na Candidatura 
“Prevenção, Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras” adjudicados à empresa 
EMPEV. Ações previstas: 
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1. Corte de Invasoras ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Corte de Árvores – 1º Corte raso de árvores adultas; 
b) Controlo da Vegetação Espontânea sob coberto e árvores invasoras jovens – pretende-se 
a eliminação da vegetação espontânea, bem como, das plantas das espécies exóticas 
invasoras. 
c) Rechega manual de sobrantes; 
d) Estilhaçamento de sobrantes. 
2. Corte de Invasoras combinado com a aplicação de herbicida 
Para além das ações previstas no ponto 1 será necessária a aplicação combinada de 
herbicida: 
e) Após o 1º corte raso, nos cepos das árvores adultas, deverá ser feita a aplicação imediata 
de herbicida por pincelagem, de uma solução de herbicida sistémico. 
Esta operação será realizada apenas em áreas que não estejam localizadas em espaços 
adjacentes a linhas de água. 
3. Corte de Rebentação e plantas jovens (2º, 3º e 4º corte – recorrência) 
Preconizam-se outros cortes para controlo da rebentação que se venha a verificar após o 1º 
corte. Esta operação deverá ser realizada aproximadamente entre 5 a 6 meses após cada 
corte, quando a rebentação das espécies invasoras atinja cerca dos 30 a 50 cm de altura. 
Nas operações de corte será ser sempre preservada a regeneração natural de espécies 
autóctones que possa existir na área de intervenção. 
A área de intervenção proposta abrange cerca de 40,16 hectares. 
Trabalhos realizados pela Equipa de Sapadores Florestais de Marvão: 
Operações de corte: 
- Limpeza do caminho desde a Barragem da Apartadura - Monte Roxo – até às Reveladas; 
- Limpeza das barreiras da estrada da barragem da Apartadura; 
- Caminho da barragem às Reveladas (que vai ter à Quinta do Barrieiro) – ainda incompleto; 
- Limpeza do Loteamento da Tapada de Mouro; 
- Limpeza das bermas da estrada municipal de Sto António das Areias até à Ponte Velha 
(falta aparar com a roçadora); 
- Limpeza das bermas da estrada municipal da Ponte Velha até à Portagem; 
- Limpeza das bermas da estrada municipal da Abegoa até à Ranginha (falta aparar com 
roçadora); 
- Limpeza da estrada municipal de Sto. António das Areias até à Relva; 
- Limpeza de Caminho Montinho 
Aplicação de Herbicida: 
- Toda a estrada desde Salvador até S. Julião (Porto da Azinheira); 
- Toda a estrada que vai do Porto Espada – Portela até ao cruzamento dos Galegos; 
- Passeios da Fronteira; 
- Estrada desde o Vigário até à Ponte Velha; 
- Estrada desde o cemitério do Porto Espada até ao limite do concelho das Reveladas 
/Portalegre; 
- Estrada das reveladas até à curva da Quinta do Barrieiro; 
- Estrada do cemitério do Porto Espada até à Rasa; 
- Estrada da Rasa até ao cemitério de S. Salvador da aramenha; 
- Estrada da Portagem até à Ponte Velha; 
- Passeios do loteamento de S. Salvador da Aramenha; 
- Bermas da estrada municipal da Fonte da Pipa até Sto. António das Areias 
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Trabalhos Previstos para a próxima semana: 
- Limpeza das bermas da estrada municipal da Ponte Velha para o Vigário; 
- Limpeza das bermas da estrada municipal do Vigário - Portela – Porto da Espada; 
- Limpeza das bermas da Relva – Monte de Baixo até aos Galegos; 
Face ao período de maior isolamento social e da contenção da circulação de pessoas, o 
Município, em articulação com as Juntas de Freguesia e com a colaboração da GNR, 
comércio e Farmácia locais, e um grupo de voluntários das associações de jovens 
(MARUAM e UJA), criou uma Rede de Apoio ao Domicílio, circunscrita ao concelho de 
Marvão. Destina-se a maiores de 65 anos, doentes crónicos, ou pessoas isoladas que não 
possam ter apoio familiar e tem, como principal objetivo, o auxílio na aquisição e entrega de 
bens essenciais como alimentos, produtos de higiene e medicamentos.  
Os munícipes podem aceder a este serviço nas terças e quintas-feiras, entre as 9h00 e as 
12h00, através de um número de telefone disponibilizado para o efeito, de forma a efetuar o 
pedido dos respetivos bens essenciais, que serão entregues durante o período da tarde.  
O Município de Marvão disponibiliza o respetivo equipamento de proteção individual aos 
voluntários, para que sejam cumpridas todas as recomendações da Direção-Geral da 
Saúde. Cada uma das Juntas de Freguesia do concelho fica encarregue da entrega dos 
bens aos munícipes da sua área geográfica, com o apoio das associações de jovens. 
Este serviço encontra-se em funcionamento desde 24 de março, e desde a sua 
implementação, até ao dia 19 de maio, foram efetuados um total de 66 pedidos, 43 
correspondem a pedidos de encomendas das mercearias locais e 23 a pedidos de farmácia. 
Em termos percentuais, 73 % dos pedidos foi efetuado por pessoas com mais de 65 anos e 
27 % por pessoas com doença crónica e com idade inferior a 65 anos. 
A distribuição dos pedidos por freguesia é a seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com exceção da freguesia de Santa Maria de Marvão, já foram entregues pedidos em todas 
as freguesias.  
As entregas têm sido asseguradas pelos Presidentes das respetivas freguesias, assim como 
pela associação de jovens a UJA, que tem efetuado entregas nas freguesias da Beirã e de 
Santo António das Areias.  A Farmácia local também tem efetuado, diretamente, à Rede de 
Apoio ao Domicilio alguns pedidos de entrega de medicamentos, dando também a conhecer 
o serviço e a apelar aos munícipes para permanecerem em casa. 
Numa altura em que a Hidroginástica atravessava um bom momento, com um número 
crescente de alunos tivemos que encerrar as atividades.  
 

Freguesia Mercearia Farmácia 

Beirã 16 10 

Santa Maria de Marvão -- -- 

Santo António das Areias 25 7 

São Salvador da 
Aramenha 

2 5 

Total 43 23 
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Com isto, pararam todas as atividades associadas, como natação de adultos, natação de 
crianças, hidroginástica, AEC´S, desporto escolar, APPACDM, bombeiros e todo o regime 
de adesão de prática livre. 
Uma prova desportiva revigorada o ano transato, mantendo a aposta numa politica de 
parceria com associações do concelho (UJA  e GDA). O projeto foi encarado com afinco, 
implicou cerca de 40 voluntários e o resultado foi um número crescente de participação. 
Os percursos foram meticulosamente criados, passando por todas as freguesias. O 
feedback dos participantes foi bastante positivo, ficando maravilhado com os magníficos 
trilhos que o concelho dispõe. 
Entre a vertente Trail e Caminhada somou-se 470 inscrições, sendo que aproximadamente  
20% seriam de Marvão. Gostaríamos que fossemos mais, no entanto, nesta prova tivemos 
participantes de vários pontos do País, que embora sendo uma prova individual trouxe 
muitas famílias a pernoitar e disfrutar da nossa gastronomia. Foram também convidados 
todos os promotores de venda tradicional a estarem presentes. 
Resumidamente, promoveu-se a economia local, promoveu-se o desporto e promoveu-se o 
concelho de Marvão, passando por trilhos ímpares dos quais muitos residentes não 
conheciam.  
Dadas as condicionantes atuais, sob o lema “Marvão a Mexer”, criou-se as aulas online. 
Com estas aulas e dadas as restrições atuais, é a única forma de chegar ao público mais 
vulnerável, procurando mante-los ativos nas suas próprias casas. As aulas são agilizadas 
com exercícios simples de forma a não colocar a segurança em causa. 
Também para os jovens foi criado o desafio de uma aula mais exigente, onde são dadas 
opções de forma a adequar os exercícios à sua disponibilidade física. 
Com estas aulas, tal como o lema indica, pretendemos colocar Marvão a Mexer, mas ao 
mesmo tempo, dada a divulgação do Facebook, tornamo-nos um exemplo demonstrando 
que estamos ativos. 
Mais recentemente, numa parceria com a ACASM iniciou-se também as aulas dirigidas às 
crianças do 1º ciclo. Aulas destinadas ás AEC´s, mas que através do consentimento do 
Agrupamento de Escolas são difundidas no facebook com o objetivo de abranger maior 
número de crianças. 
Marvão fez-se representar na apresentação dos Jogos do Alto Alentejo, todas as restantes 
atividades foram canceladas dadas as circunstancias atuais. O retorno das atividades está 
pendente de nova avaliação.  
Recordo que Marvão estava responsável por receber a caminhada e a prova de futsal não 
federado. 
Além das atividades adjacentes à piscina e Jogos do Alto Alentejo, foram cancelados por 
agora, o Percurso Contrabando do Café, o Torneio de Futebol da Beirã, assim como outras 
coorganizações, tais como o Castelo de Vide Cup e o Ultra Trail de São Mamede. 
Foi enviada como apoio às empresas no âmbito da pandemia COVID 19 foi a seguinte 
informação:  
Linha de Crédito Capitalizar 2018 -COVID19  
Informação enviada a 12-03-2020  
Medidas de Apoio às Empresas e ao Emprego  
Informação enviada a 27-03-2020  
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Disponibilização dos serviços da ADRAL no âmbito do protocolo existente com o município 
para apoiar as empresas do concelho no que diz respeito às Medidas de Apoio às Empresas 
e ao Emprego.  
Apoios no âmbito da pandemia COVID-19  
Informação enviada a 01-04-2020  
Decreto-lei nº 10-J/2020 que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das 
famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da 
economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19;  
 
Deliberação nº 8/ 2020 com Medidas Extraordinárias de Apoio à Economia e de Manutenção 
do Emprego no âmbito do Portugal 2020.  
Medidas de apoio as empresas no âmbito do COVID19  
Informação enviada a 14-04-2020  
Apoio extraordinário em situação de crise empresarial;  
Regras para subsídios reembolsáveis –Portugal 2020;  
Plano extraordinário de formação;  
Incentivo financeiro extraordinário, para apoio à normalização da atividade;  
Diferimento das obrigações contributivas perante a Segurança Social;  
Atendibilidade de documentos expirados; 
Prazos de diferimento tácito de autorizações e licenciamentos;  
Prazos de realização de assembleias gerais;  
Medidas de apoio aos trabalhadores independentes;  
Planos prestacionais para obrigações fiscais;  
Proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidarieda-de 
social e demais entidades da economia social;  
Moratórias de Créditos; 
Linhas de financiamento à tesouraria dos setores mais afetados;  
Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde;  
Medidas Extraordinárias de Apoio às Artes;  
Apoios destinados ao setor social e solidário  
Rendas Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos 
termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional  
Medidas Excecionais – Agricultura/Agroalimentar  
Links uteis.  
Plataforma Preserve.pt  
Informação enviada a 22-04-2020  
Inscrição de produtores na plataforma "Alimente Quem o Alimenta"  
Informação enviada a 22-04-2020  
Sistema de Incentivos à Inovação ProdutivanoContextodaCOVID-19  
Informação enviada a 23-04-2020  
Pequenos investimentos na transformação e comercialização, Operação 10.2.1.4 -Cadeias 
curtas e mercados locais  
Informação enviada a 27-04-2020  
Inscrição de produtores na plataforma “Juntos Voltamos Já”  
Informação enviada a 27-04-2020  
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Aquisição de material de proteção individual para os empresários do concelho de Marvão  
Informação enviada a 05-05-2020  
Selo do Turismo de Portugal "Clean & Safe"  
Informação enviada a 07-05-2020  
Programa Adaptar-incentivo à adaptação do comércio e serviços ao contexto da Covid-19  
Informação inicial enviada a 07-05-2020,  
Informação e documentação definitiva enviada dia 15-05-2020 
Informações: Empresários- Hotelaria- Restauração -Empresas de Animação - Produtores 
No âmbito do apoio prestado aos Empresário do Concelho de Marvão, relativamente à 
situação Covid 19, o Município teve sempre o cuidado de transmitir e de reencaminhar todas 
as informações que nos foram enviadas por parte do Turismo de Portugal / Entidade 
Regional de Turismo, disponibilizando-se também para apoiar todo o tecido empresarial. 
Inclusivamente enviou e-mail a solicitar a colaboração de todos os empresários a fazerem 
propostas que pudessem ser exequíveis no sentido de contribuírem para o enriquecimento/ 
desenvolvimento/ apoio para a região neste pós –covid. 
Fevereiro 
O Município de Marvão marcou presença na primeira edição da Expo Alentejo, que decorreu 
no Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas, com o intuito de promover as 
potencialidades turísticas do concelho, o seu património material e imaterial, os seus 
produtos endógenos e eventos, em vários materiais informativos. 
Março 
1) 
Município de Marvão adotou primeiras medidas preventivas face à COVID-19: 
- Cancelamento de todos os eventos públicos promovidos pelo Município, Freguesias, 
associações e outras entidades públicas ou privadas; 
- Cancelamento de todos os transportes em viaturas do Município, para fora do concelho de 
Marvão; 
- Serviços e espaços encerrados: 
Piscina Municipal Coberta, Pavilhão Polivalente, Museu Municipal, Casa da Cultura, 
Receção do Castelo, Receção do Ninho de Empresas, Posto de Turismo; atendimento da 
Divisão de Obras (incluindo a cobrança de água porta a porta) e atendimento da Divisão 
Administrativa e Financeira (incluindo a tesouraria) e Ludotecas. 
A nível interno, o Plano de Contingência (elaborado de acordo com as indicações da 
Direcção-Geral da Saúde) que pretende antecipar e gerir o impacto do atual surto de doença 
por coronavírus - COVID-19 no Município de Marvão e, em particular, em todos os que 
exercem funções na autarquia, foi aprovado e acionado em todos os espaços municipais. 
2) 
O Município de Marvão defendeu a necessidade da reposição das fronteiras, 
nomeadamente o encerramento da ligação de Porto Roque - Galegos com a Extremadura 
espanhola, de forma a cortar a cadeia de transmissão da COVID-19. Por tempo 
indeterminado, a circulação nos caminhos municipais com acesso a Espanha foi também 
interdita. 
3) 
Face ao período de maior isolamento social e da contenção da circulação de pessoas, por 
contingência da pandemia COVID-19, o Município, em articulação com as Juntas de 
Freguesia e com a colaboração da GNR, comércio e Farmácia locais, e um grupo de 
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voluntários das associações de jovens (MARUAM e UJA), criou uma Rede de Apoio ao 
Domicílio. 
Esta Rede, dirigida a maiores de 65 anos, doentes crónicos, ou pessoas isoladas que não 
possam ter apoio familiar, pretende auxiliar na aquisição e entrega de bens essenciais como 
alimentos, produtos de higiene e medicamentos. 
4) 
O Município de Marvão e as Juntas de Freguesia realizaram a desinfeção e higienização de 
espaços e equipamentos públicos, como medida preventiva de combate à propagação do 
coronavírus COVID-19, e de forma a minimizar as probabilidades do seu surgimento e 
possíveis contágios no concelho. 
5) 
O Município comparticipou a aquisição de equipamento de proteção individual para as/os 
funcionárias/os das IPSS’s, como máscaras, luvas descartáveis e líquido desinfetante de 
mãos, com o intuito de mitigar um possível contágio e permitir que estas mantivessem a sua 
atividade, dentro da normalidade possível. 
6) 
Apesar do encerramento dos serviços administrativos do Ninho de Empresas de Santo 
António das Areias, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) continuou a disponibilizar 
atendimento às quartas-feiras, para recolha de documentação e posterior envio ao Instituto 
do Emprego e Formação Profissional ou ao Centro Distrital da Segurança Social. 
7) 
COVID-19 - Apoio aos empresários, através da articulação do GADE com a ADRAL. 
8) 
O Município de Marvão gravou um spot de rádio com o objetivo de consciencializar e 
sensibilizar a população do concelho para a necessidade de permanecer em casa durante a 
vigência do Estado de Emergência.  
9) 
O Município de Marvão defendeu ativação do Plano Distrital de Emergência de Proteção 
Civil, de forma a de responder à crise de saúde pública originada pela pandemia COVID-19. 
10) 
Medidas de apoio criadas no âmbito do COVID 19: 
Famílias: 
- Isenção de Taxas fixas (Água, Saneamento e RSU) e pagamento do consumo pelo escalão 
mínimo, na faturação a emitir em abril, maio e junho (a sua aplicação depende de parecer a 
solicitar à ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) - Aguarda 
parecer do ERSAR 
- Isentar do pagamento de juros de mora todas as faturas com limite de pagamento para o 
mês de março, abril, maio ou junho; 
- Deferir o limite de pagamento das faturas já emitidas ou a emitir para o dia 30 de junho; 
- Encetar contactos mais próximos e permanentes com os agregados familiares sinalizados 
pela Rede Social de Marvão, assim como a avaliar outros casos que surjam;  
Empresas: 
- Isentar o pagamento das rendas referentes aos meses de março, abril e maio de todos os 
espaços comerciais/serviços que estão arrendados e que são propriedade do município;  
- Isentar o pagamento das taxas municipais, nomeadamente licenciamento de esplanadas, 
publicidade e outros, até ao final do ano; 
 



MUNICÍPIO DE MARVÃO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

28-05-2020 
 

48  

- Isenção de Taxas fixas (Água, saneamento e RSU) e pagamento do consumo das 
empresas pelo escalão mínimo, na faturação a emitir em abril, maio e junho (a sua aplicação 
depende de parecer a solicitar à ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos) 
- Isentar do pagamento de juros de mora todas as faturas com limite de pagamento para o 
mês de março, abril, maio ou junho; 
- Deferir o limite de pagamento das faturas já emitidas ou a emitir para o dia 30 de junho; 
Apoios Sociais 
- Isenção integral do Pagamento de Água/RSU/Saneamento para as Instituições de Âmbito 
Social que prestam serviços no Concelho de Marvão (a sua aplicação depende de parecer a 
solicitar à ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) 
- Isentar do pagamento de juros de mora todas as faturas com limite de pagamento para o 
mês de março, abril, maio ou junho; 
- Deferir o limite de pagamento das faturas já emitidas ou a emitir para o dia 30 de junho; 
Outras: 
- Reduzir para 10 dias o pagamento aos fornecedores, após entrada da fatura nos serviços  
- Alargar a suspensão de toda a programação cultural e desportiva, e outras atividades 
municipais organizadas pelo/ou com apoio do Município, para o mês de Junho, tendo em 
consideração que o pique da epidemia está previsto para Maio.  
- Cancelar todos os eventos, promovidos pelo Município de Marvão, agendados até final do 
mês de junho. Aplicar as verbas resultantes da suspensão de toda a programação cultural e 
desportiva para apoios sociais; 
- Encetar contactos mais próximos e permanentes com os agregados familiares sinalizados 
pela Rede Social de Marvão, assim como a avaliar outros casos que surjam;  
- Criação do ‘Marvão+Família’ - Centro de Apoio às Famílias, para dar conta de todos os 
apoios existentes para as famílias que estejam em situação de dificuldade, incluindo apoio 
no processo de eventual necessidade de reestruturações de dívidas ao sector financeiro. 
11) 
O Município criou Linhas de Apoio COVID-19: 
Apoio Médico - Dr. Alessandro Garutti 
Apoio Psicológico (em articulação com o Gabinete de Acompanhamento Psicológico do Lar 
de São Salvador da Aramenha) - Ana Carolina Caldeira 
12) 
O Município candidatou os Bordados com Casca de Castanha (Categoria Artesanato), a 
Feira da Castanha - Festa do Castanheiro (Categoria Festas e Feiras) e as Choças de 
Marvão (Categoria Rituais e Costumes) às 7 Maravilhas da Cultura Popular e obteve a 
validação dessas candidaturas por parte do Conselho Científico do Concurso e os respetivos 
selos de nomeação. 
13) 
De acordo com o previsto no Plano de Contingência Municipal e em estreita colaboração 
com as Autoridades de Saúde, Proteção Civil, IPSS’s e Segurança Social, o Município criou 
duas áreas de isolamento municipal, com um total de setenta camas, no âmbito da 
pandemia de COVID-19. 
14) 
A vila de Marvão foi distinguida, através de uma votação nacional e pelo segundo ano 
consecutivo, com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, como um dos ícones regionais de 
referência nacional, na categoria “Aldeias e Vilas”. 
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15) 
O Município criou cartazes com informações e contatos de estabelecimentos comerciais e 
produtores com atividade no concelho. 
16) 
O Município fez um agradecimento público a todos os profissionais que, direta ou 
indiretamente lidaram e estão a lidar com a COVID-19. 
17) 
O Município lançou um vídeo com uma mensagem conjunta e recomendações do vice-
presidente do Município, Prof. Luís Costa, e do médico responsável do Centro de Saúde e 
coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Marvão, Dr. José Silva. 
18) 
Um grupo de voluntárias está a confecionar máscaras sociais/comunitárias. 
19) 
De forma a elaborar um plano de recuperação e reativação económica da atividade turística 
no concelho, e de forma a minimizar os efeitos e prejuízos causados pela pandemia de 
COVID-19, o Município de Marvão convidou os(as) empresários(as) deste setor a apresentar 
os seus contributos, opiniões e sugestões. 
20) 
As obras de ampliação, remodelação e refuncionalização do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Marvão, em Santo António das Areias, foram concluídas, e a corporação já 
efetuou a mudança para as novas instalações. 
21) 
O Camião da Esperança passou por Marvão. No total, foram apenas onze pessoas 
identificadas pelas autoridades de saúde, para realizar o teste de diagnóstico ao novo 
coronavírus, não tendo sido identificado qualquer registo positivo.  
22) 
O Mercado Municipal reabriu dia 16 de maio, para venda exclusiva de produtos alimentares, 
de acordo com o disposto na Resolução do Concelho de Ministros n.º33-A/2020 de 30 de 
abril. Já no dia 23, volta a fazer-se venda ambulante no espaço exterior adjacente. 
 
O membro António Miranda congratulou-se com o empenho que o executivo municipal tem 

manifestado no apoio às empresas e famílias do nosso concelho relativamente à epidemia 

do Covid-19 e perguntou qual o valor que já foi despendido com estas medidas, bem como 

qual seria o valor que a câmara pode ainda disponibilizar caso seja necessário dada a 

gravidade da questão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perguntou também se com a entrada em funções da nova jurista, as informações dos 

processos judiciais já remetem alguma informação dessa jurista e se vai rescindir a avença 

com o Dr. Dias Pedro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente respondeu que a primeira questão é complexa, mas nesta revisão vem um 

reforço para aquisição de serviços e materiais para fazer face ao Covid. Vem também o 

apoio às Ipss´s  e as famílias que foram apoiadas e os montantes pode enviar os valores 

corretos através da Divisão Financeira. A jurista está nos quadros, a avença do Dr. Dias 
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Pedro continua até outubro e não faria sentido rescindir antes de terminar, até porque a 

jurista agora também está em fase de adaptação à legislação autárquica. ------------------------- 

O membro João Lourenço perguntou se as verbas já gastas com a pandemia, podem pôr 

em causa alguma obra que já estava projetada. ----------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que a pandemia veio influenciar a gestão camarária, os eventos 

estão todos cancelados e começa a ficar sem dinheiro nas rubricas. No entanto, apesar dos 

constrangimentos, se for igual até agora, será tudo normal e as obras vão andando. -----------  

O membro Nuno Pires ouviu com tristeza a discussão por causa das fotografias de quem 

entrega máscaras quando há muitas coisas a fazer para mostrar apoio e ajuda do que 

discutir em direto se foram 10 máscaras, as pessoas esperam mais dos políticos. Felizmente 

temos estado ao lado dos profissionais de saúde e autarcas e agora é preciso ser diferente 

para não estar à espera três meses se um projeto com Castelo de Vide e Portalegre para 

comunicar ao país que Marvão é um bom local. É preciso ter um plano e adiar a Marca 

Marvão para receber aqueles que neste momento vivem confinados em grandes centros e 

podem estar em segurança em Marvão. A câmara tem um técnico de comunicação e o 

relançamento da Marca Marvão era uma oportunidade se soubessem ser criativos. Envolver 

o turismo e o que Marvão tem para oferecer e garantir a quem está longe que podem 

continuar a receber. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente respondeu que os alojamentos locais estão com uma boa taxa de ocupação, a 

SIC já fez uma reportagem com as agentes locais do turismo e tem havido vários atores a 

fazer promoção. Tudo indica que o plano de comunicação em junho terá novidades e não 

está esquecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O membro Tiago Teotónio Pereira referiu que esta assembleia está a ser a prova de que 

há muita conversa do executivo, mas na realidade muito pouco se faz. Fala-se da marca que 

está a andar, mas o municipio apresenta-se com vários símbolos diferentes. --------------------- 

Verificou que o Vereador Luis Costa desconhece as funcionalidades do Marvão Solidário e o 

Presidente da Câmara não sabe que gastos já teve com o Covid-19. -------------------------------- 

O membro António Bonacho repudiou as palavras do Presidente da Câmara quando disse 

que a Junta de Freguesia se quis descartar a piscina e comunicou a todos que o espelho de 

água não tem seguro, se ali acontecer um acidente. Manifestou a sua tristeza em nome da 

freguesia de São Salvador de Aramenha que em três anos de mandato a única obra foi o 
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loteamento do Vaqueirinho, numa freguesia turística em que a população muito fica a 

perder. Não há desenvolvimento e assim Marvão não vai para frente. ------------------------------- 

O membro Nuno Pires alertou o Presidente da Câmara para que fique atento em relação à 

gestão da Quinta dos Olhos d´Água, senão corre o risco de ir para Castelo de Vide. ---------- 

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

O Presidente da Câmara prestou mais alguns esclarecimentos relativamente aos pontos 2, 

3 e 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Serra Pereira lembrou que a posição do CDS em 2019 foi o chumbo do 

orçamento por acharem despesista e a prova deste relatório de contas é a fraca execução 

uma vez que a maior parte são despesas necessárias mas o investimento ficou muito 

aquém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Fernando Dias, inicialmente colocou uma questão ao Presidente sobre a rubrica 

da remuneração dos membros dos órgãos autárquicos, nomeadamente porque razão a 

mesma cresceu cerca de €13 mil de 2018 para 2019, tenho passado de €68.884,81 em 2018 

para €82361,53 em 2019. No que respeita à prestações de contas do ano de 2019, começou 

por dizer que há dois momentos muito importantes no ano, em primeiro lugar quando se 

apresenta o orçamento e depois quando se apresentam as contas. Normalmente na 

apresentação do orçamento o Presidente diz que “temos”, mas na verdade nesse momento 

só “queremos”, sendo que agora é que vemos o que temos. Relativamente às contas de 

2019 verifica-se que o município continua com uma situação financeira muito equilibrada, 

mantendo as mesmas disponibilidades e diminuindo a dívida para apenas €640 mil euros. 

Sublinhou que a dívida diminuiu cerca de €678 mil desde de 2013. Contudo a execução 

revelou-se muito baixa, sendo de apenas 58% nas GOP e, mais preocupante, apenas 43% 

na área do investimento, revelando a fraca capacidade de realização do município. Registou 

que a maioria deste investimento foi efetuado na Fronteira do “Porto de Roque”, 

questionando se é essa a grande estratégia do executivo? Tal como no orçamento, o MpT 

vai abster-se para viabilizar a contas, contudo, gostariam de ver uma execução bem 

superior, sobretudo no investimento, pois seria sinal que existia mais obra. ----------------------- 

O Presidente respondeu que há execução e os projetos estão a caminho e vão ver 

resultados. Quando à questão da rubrica da remuneração dos órgãos autárquicos, referiu 

que posteriormente os serviços enviariam essa informação. ------------------------------------------- 

 



MUNICÍPIO DE MARVÃO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

28-05-2020 
 

52  

 

O membro Gil Andrade fez uma apresentação sobre a prestação de contas que reflete a 

posição dos eleitos pelo Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara referiu que a apresentação do PS até leva a crer que é o 

Presidente que está a atravancar tudo para as obras saírem só em 2021, mas lembrou a 

Assembleia que a câmara vive de fundos e sem esse dinheiro não é possível fazer obras. 

Tem trabalhado para lançar projetos e lançar procedimentos, mas a pandemia veio atrasar 

as coisas. Tem dinheiro para a sede do GDA, para uma segunda fase da Praça de S. 

Marcos, para a Avenida 25 de Abril, e para lançar o projeto do alargamento da estrada da 

Ponte Velha. A Rua Nova tem projeto aprovado e não anda com manobras eleitorais, 

aconteceu que as situações só agora se desenvolveram e não tem culpa disso. ---------------- 

O membro Fernando Dias esclareceu que é Presidente da Mesa da Assembleia do Grupo 

Desportivo Arenense e o que vai ser celebrado com o municipio é um protocolo de cedência 

por alguns anos para que se possam fazer obras pela câmara. A assembleia de sócios já 

esteve marcada mas teve de ser adiada devido à pandemia e vai realizar-se assim que 

possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Pires referiu que a pandemia Covid-19 veio dizer algumas coisas, mas 

teimam em afirmar que está tudo igual, no entanto, pode vir a ser retirada alguma verba que 

estava dada como adquirida para alguma obra. ------------------------------------------------------------ 

Por isso, perguntou ao PS se continua a considerar todas obras com a relevância 

estratégica que tinham à três meses atrás. ------------------------------------------------------------------ 

Alertou o Presidente que se certifique de que a verba destinada para o desenvolvimento da 

obra da escola está garantida, uma vez que neste momento, as coisas que estava dadas 

como adquiridas podem ser equacionadas. ----------------------------------------------------------------- 

O membro Tiago Teotónio Pereira referiu que o PS acima de tudo neste mandato tem 

apresentado propostas que ajudam ao desenvolvimento do concelho de Marvão e 

consideram que fazem todo o sentido. ------------------------------------------------------------------------ 

As obras como a escola e investimentos sociais estão asseguradas e viram um reforço na 

sua programação e podem estar descansados que o investimento assim o diz. Lembrou que 

em 29 de abril de 2019 o Presidente disse que as obras se deviam ao passado e era essa a 

fraca execução do orçamento 2018 e agora disse que o orçamento de 2019 depende dos 
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fundos. Pediu ao Presidente que se preocupe mais com o presente, com a realidade, com a 

ação e com a gestão diária da câmara e está convicto que 2021 vai ser repleto de obras. ---- 

O Presidente da Mesa colocou os assuntos a votação: ------------------------------------------------- 

 
PONTO Nº 2 

INVENTÁRIO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS 
Reunião da Câmara Municipal de dia 18 de maio de 2020: -------------------------------------------------------------------- 
“O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 26/20) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. --------------- 
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o Inventário, com as abstenções dos eleitos do PS e 
os votos a favor dos eleitos pelo PSD e pelo CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------ 
Foi também deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Aprovado por maioria com 9 abstenções e 10 votos a favor. --------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO Nº 3 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 
Reunião da Câmara Municipal de dia 18 de maio de 2020: ------------------------------------------- 
“O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 27/20) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. --------------- 
O Vereador José Manuel Pires referiu que o ano 2019 correu mal. Na altura votou contra a prestação de 
contas pelo baixo valor da execução, e a votação teve toda a razão de ser pois o plano plurianual corroborou 
que está a inverter pouco e a fazer pouca obra. Se esta tendência não inverter, vão ficar ainda pior no futuro. 
Neste mandato não houve ambição, estes 58% de execução provam isso mesmo. Continua a ser pouco. 
Deixou esta nota de preocupação relativamente ao futuro, quanto mais infraestruturas houver, melhor será. ---- 
O Vereador Jorge Rosado partilhou a opinião em tudo o que o Vereador José Manuel disse, provando-se que 
as contas são claras e traduzem-se em muita conversa e pouco trabalho. A execução é baixa e revela falta de 
ambição do executivo. Também não encontram justificação nas obras que são a continuação do que vinha 
detrás, por tudo isto manifestou a sua preocupação e os eleitos do PS não se revêm em nada na forma de 
liderar deste executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar os documentos, com três abstenções dos eleitos 
pelo PS e pelo CDS/PP e dois votos a favor dos eleitos pelo PSD. -------------------------------------------------------  
Foi também deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Aprovado por maioria com 13 abstenções e 6 votos a favor. --------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto do PSD: “O grupo municipal do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal 

de Marvão, após análise às contas de 2019 da Câmara Municipal de Marvão, congratula-se com os resultados 
líquidos alcançados, salientando o esforço efetuado pelo Município ao nível da recuperação e estabilização 
financeira, apesar da execução ter ficado aquém do que era expectável. --------------------------------------------------- 
Os Deputados do PSD congratulam-se, pelo facto da Câmara Municipal de Marvão ter finanças sólidas, 
apresentar um EBIDTA que ascende aos 691.953M€ e um cash-flow de valores ascendentes a 769.067M€, o 
que significa que o Município está preparado financeiramente para efectuar os projetos considerados 
estruturantes para o concelho como é o caso da requalificação da Escola EBI da Portagem, a qual será a maior 
obra realizada no nosso concelho após o 25 de Abril de 1974. ----------------------------------------------------------------- 
Salientamos igualmente, o esforço financeiro e organizacional desenvolvido para a integração de novos 
membros no quadro de pessoal do município, destacando os eleitos social democratas, a forma sustentável 
como a Autarquia criou novos lugares no seu quadro de pessoal. ------------------------------------------------------------- 
O grupo municipal do PSD deixam o seu elogio público a todos os técnicos e funcionários do município pelo 
trabalho exemplar desenvolvido no último ano, o qual tem em muito contribuído para o desenvolvimento eficaz 
e sustentável do concelho, assim como, para uma cada melhor e maior notoriedade de Marvão enquanto 



MUNICÍPIO DE MARVÃO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

28-05-2020 
 

54  

destino nacional e internacional.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto do Movimento Marvão para Todos: “Após a análise das contas e do 

relatório de gestão do ano de 2019 do Município de Marvão, bem como da respetiva Certificação, o Movimento 
Independente “Marvão para Todos” ficou perfeitamente elucidado e confiante que os documentos estão 
tecnicamente corretos, espelham de forma fidedigna a realidade e satisfazem os requisitos legais. Verifica-se 
que o município de Marvão continua a revelar uma situação financeira equilibrada e muito confortável, 
destacando-se a diminuição da dívida e a manutenção das disponibilidades. --------------------------------------------- 
Contudo, verifica-se também que a execução orçamental das GOP foi baixa (58,2%), não obstante a 
significativa redução do respetivo orçamento (após o chumbo inicial), sendo que no que respeita à área do 
investimento, a mesma revelou-se ainda mais diminuta (42,8%). -------------------------------------------------------------- 
A análise das contas revela, assim, um equilíbrio financeiro mas também uma fraca capacidade de 
implementação do plano de investimentos, pelo que o sentido de voto do Movimento Independente “Marvão 
para Todos” é a abstenção.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Declaração de voto do PS: “ Os eleitos pelo Partido Socialista relativamente a este ponto e depois de 

termos analisado, com algum detalhe, o documento que nos foi entregue, por sinal muito bem elaborado sobre 
o ponto de vista técnico, irão abster-se no seguimento do deliberado pelos nossos vereadores em reunião de 
câmara. Contudo, não podemos deixar de manifestar a nossa opinião no que concerne ao grau de execução 
do orçamento de 2019. Dizem os números que está na ordem dos 58%, que em nossa opinião é muito baixo, 
mas pior do que isto está o facto desse valor refletir que a maior parte do investimento se refere a projectos 
anteriores a 2018. Verifica-se, pois, que não houve vontade politica para fazer mais, ou então faltou ao 
executivo capacidade para o fazer, apesar se se propagandear que tinham o maior orçamento de sempre e 
que isto e mais aquilo estava a caminho de ser executado. Para um executivo com o desafogo financeiro que 
este tem, é de lamentar que nem os menos foram capazes de realizar o que tinham previsto, sendo de prever 
que em 2021, bem ou mal, e porque se trata de um ano de eleições, tudo será feito.”  ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 

 
PONTO Nº 4 

RELATÓRIO DE REVISÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
MUNICIPIO DE MARVÃO 2019 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PONTO Nº 8 
 

PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA - PONTO DE 
SITUAÇÃO SOBRE AS RECOMENDAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL NOS ANOS DE 2018 E 2019 
Ponto de situação – Recomendações aprovadas em Assembleia Municipal nos anos de 
2018 e 2019 
Proposta: Grupo Municipal do Partido Socialista 

AM CM 

Assunto Data da 
Aprovação 

Grupo 
Municipal 
proponente 

Data da 
discussão 
em 
reunião 
de 
Câmara 

Deliberação Ponto de 
Situação 
#1 
(juntar 
evidências) 

Ponto de 
Situação 
#2 (juntar 
evidências) 

Ponto de 
Situação 
#3 (juntar 
evidências) 
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Árvores 
Fechadas: 
unidade e 
ação 
municipal 

16-02-
2018 

PS      

Arranjos 
exteriores da 
unidade de 
cuidados 
continuados 
da Beirã 

22-06-
2018 

PS      

Gestão e 
dinamização 
da Quinta dos 
Olhos d'Água 

21-09-
2018 

PS      

Requalificação 
do 
tratamento 
de águas 
residuais dos 
Galegos 

24-06-
2019 

PS      

Construção de 
um Parque de 
Lazer nos 
Alvarrões 

20-09-
2019 

PS      

 

O membro Tiago Teotónio Pereira apresentou para análise as propostas que desde 2018 

e 2019 têm sido apresentadas pelo PS e concluiu que nenhuma delas teve atenção pelo 

executivo municipal e podem verificar que nada foi feito em concreto, apesar de terem sido 

aprovadas em Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente considerou que as recomendações são recomendações e não vai aproveitar 

agora a gravação desta assembleia em direto para dar azo a isto. Relativamente às árvores 

fechadas é praticamente impossível, o terreno para o parque dos Alvarrões, está em 

negociações com o proprietário. Os arranjos exteriores da unidade vão ser feitos a seu 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O membro João Lourenço referiu que o CDS votou favoravelmente todas as 

recomendações e aguarda que se resolvam. --------------------------------------------------------------- 

O membro Fernando Dias considerou importante que se faça esta avaliação e embora 

sejam apenas recomendações, cabe só ao executivo escolher as que estão explanadas no 

orçamento, e de facto 43% é pouco. O Movimento votou favoravelmente em todas por as 

considerar positivas e gostava de as ver implementadas. ----------------------------------------------- 
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O membro Nuno Pires referiu que esta gestão eleitoralista, não é apenas da gestão de Luis 

Vitorino é de todos os políticos e com isto a população vive cansada e cada vez mais há 

menos gente a ir votar. Os avanços e recuos deste orçamento vão contribuir para que em 

2021 vá haver muitas obras, por tudo isto, lamentou esta gestão eleitoralista em Marvão, na 

qual não se revê. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Tiago Teotónio Pereira concordou com o Presidente da Câmara quando disse 

que não devem fazer politica baixa. Por isso, chamou a atenção ao Presidente de que devia 

repensar o que disse quando numa reunião afirmou que ao inaugurar as obras que fizer, vai 

dizer às pessoas que foram feitas com o voto contra do PS. -------------------------------------------

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

PONTO Nº 5 

1ª REVISÃO ÀS GOP E ORÇAMENTO 2020/2023 
Reunião da Câmara Municipal de dia 18 de maio de 2020: ------------------------------------------- 
“O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 28/20) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. --------------- 
O Vereador Jorge Rosado salientou os aspetos positivos desta revisão relativamente à definição do valor para 
a ecopista, a recuperação da sede do GDA, cooperativa do Porto da Espada, o projeto para alargamento da 
estrada da Ponte Velha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Negativo: o aumento significativo de verba para aquisição de prédio urbanos, não ver referência ao parque de 
autocaravanas na Fronteira, abandono do arranjo da Avenida 25 de abril, o reforço da verba para colocação de 
betão nas estradas também os preocupa e perguntou se é para situações já sinalizadas. ------------------------------ 
Perguntou sobre o alargamento Rua Nova na Portagem, espaço exterior da Anta, revisão da Carta Educativa. -- 
O Presidente respondeu que os arranjos exteriores da Anta não estão esquecidos mas estão a estabilizar a 
situação para que vá no orçamento 2021, a ecopista está em fase de projeto, a Avenida 25 de abril vai 
adjudicar projeto, tem dinheiro para as obras do GDA, fachadas da câmara, parque de autocaravanas da 
Fronteira já tinha rubrica no orçamento mas não é intenção de avançar sem discutir. As prioridades são o GDA, 
a repavimentação da piscina fluvial, fachadas do municipio, o plano de salvaguarda da Vila de Marvão, plano 
de pormenor, cooperativa do Porto da Espada. Está para breve o início da obra da casa mortuária de São 
Salvador, os betuminosos são situações de conservação de estradas. ------------------------------------------------------ 
A verba para aquisição de prédio tem a ver com a intenção de comprar algumas casas e inclui também as 
caleiras da Escusa, algumas casas são para incluir na estratégia de habitação. ------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires sugeriu que a câmara faça tudo o que puder para entregar as obras o quanto 
antes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar a revisão, com dois votos contra dos eleitos do PS e 
os votos a favor dos eleitos pelo PSD e pelo CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------ 
Foi também deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 
Declaração de voto do Partido Socialista: “Consideram que esta revisão devia merecer a auscultação da 
restante vereação para poderem avaliar quais seriam as melhores opções para o reforço orçamental. A 
pandemia não se encontra refletida nesta revisão e podia ter introduzido uma verba para que pudessem de 
alguma forma se necessário dar apoio e estimulo à economia. Neste momento o que vêm é o setor da 
construção civil a trabalhar, mas há outros setores que não têm enquadramento nesta revisão e o momento 
que vivemos merecia outra reflexão na distribuição de verbas.” --------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 

O membro Rosa Mena referiu que pela apreciação que o Grupo municipal do PS fez destas 

alterações e na linha da análise dos nossos vereadores, podemos concluir o seguinte: -------- 
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Esta revisão não introduz nenhuma mudança significativa em relação ao Orçamento para 

2020/2023, que na altura da sua apresentação a nossa decisão foi votar contra, pela falta de 

compromisso do executivo do PSD; --------------------------------------------------------------------------- 

Entendemos que esta revisão não respeita os acordos já celebrados nos anos anteriores, 

que previam a execução de vários projetos de interesse para os nossos munícipes, como 

ficou demonstrado nos pontos anteriores. -------------------------------------------------------------------- 

A título pessoal, gostava de ver refletido já nesta revisão ao orçamento uma alteração 

substancial à rubrica que inclui a elaboração de um projeto integrado para a recuperação 

das Caleiras da Escusa. Muito embora da parte do executivo da Junta de Freguesia de São 

Salvador da Aramenha tenha sempre sentido boa vontade e empenho só com o 

envolvimento do Município se poderá concretizar. --------------------------------------------------------- 

Penso que seria de todo o interesse para o nosso Concelho e também uma bonita 

homenagem aos Caleiros da Escusa e suas famílias. ---------------------------------------------------- 

A execução do orçamento previsto para 2019 não está de acordo com os projetos 

apresentados pois continuam por concretizar, revelando assim a incapacidade do executivo 

na concretização dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Percebe-se pela leitura deste documento que existe uma grande concentração de 

investimentos para 2021, ano eleitoral, ainda nos lembramos como foram gastos quase 1 

milhão de euros em 2017, por altura das eleições autárquicas. ---------------------------------------- 

O Presidente da Mesa colocou o assunto a votação: ---------------------------------------------------- 

Aprovado por maioria com 2 abstenções, 8 votos contra e 9 votos a favor. -----------------

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

Declaração de voto do PS: “Pelo exposto, os eleitos do PS votam contra a 1a revisão ao Orçamento e 

reafirmam desta forma a discordância em relação à orientação do executivo, mostrando, como sempre, 
abertura do grupo municipal para trabalhar e contribuir para o melhoramento de todos os projetos que sejam de 
interesse para os Marvanenses.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declaração de voto do PSD: “A Câmara Municipal de Marvão, decidiu efectuar a primeira revisão ao 

Orçamento do Município para 2020, assim como às GOP´s para 2020/2023,  indo desta forma, de encontro ao 
que executivo camarário logrou alcançar e acordar com as forças políticas da oposição, no recente 
entendimento alcançado. 
Neste sentido, a Bancada do PSD, nesta Assembleia Municipal, congratula-se com o facto de que esta revisão, 
vai permitir a realização de projetos considerados estruturantes e prioritários para o concelho, nomeadamente 
as obras previstas nas principais rubricas, como são o caso de: 
- Reabilitação da sede do GDA 
- Construção do emissário dos esgotos do Porto Espada à Rasa 
- Elaboração do Plano Pormenor e Salvaguarda da Vila de Marvão 
- Reabilitação das fachadas e cobertura do Edifício da Câmara Municipal 
- Reabilitação do Edifício a Cooperativa de Porto da Espada 
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- Os Projeto para a recuperação dos Fornos da Cal 
São decisões, como estas e compromissos cumpridos por parte do executivo camarário que criam e 
consolidam o desenvolvimento do nosso Concelho de Marvão. 
A Bancada do PSD na Assembleia Municipal de Marvão, saúda desta forma, esta revisão orçamental e das 
GOP’s por ser, também ela um sinal de futuro e de desenvolvimento tão necessário ao Concelho de Marvão.” --

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

 
PONTO Nº 6 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA 

Reunião da Câmara Municipal de dia 16 de março de 2020: ------------------------------------------- 
“Proposta do Presidente da Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Com a publicação do Decreto-Lei nº 32/2019, de 4 de Março, o Regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança teve de ser alterado e adaptado de acordo com este diploma. Nestes termos, o Conselho Municipal 
de Segurança, na sua primeira reunião, emitiu parecer positivo sobre o seu projeto de regulamento. Em 
conformidade com o nº 1, do artigo 6º da Lei nº 33/98, de 18 de Julho com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-lei em referência, junto se envia o projeto de regulamento à Câmara Municipal, que, por sua vez, o 
deve submeter à apreciação da assembleia municipal, sob a forma de proposta. Nos termos do nº 3, do artigo 
6º da Lei nº 33/98 de 18 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 32/2019, de 4 de Março, 
após a sua recepção, a Assembleia Municipal discute e aprova o Regulamento definitivo.” ------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 18/20) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. --------------- 
O Vereador José Manuel Pires perguntou por que razão não há um representante da área da saúde neste 
Conselho, pois parece-lhe patético isso não acontecer e era de todo justificado. ------------------------------------------ 
A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira explicou que não está representada a saúde porque a Lei 
não o exige. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar a alteração ao regulamento, com quatro votos a 
favor dos eleitos do PSD e PS e um voto contra do Vereador do CDS-PP. -------------------------------------------- 
Foi também deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 
Declaração de voto do Vereador José Manuel Pires: “Vota contra por achar uma falha grave num 
Conselho Municipal de Segurança não existir alguém ligado à saúde e acha que a alínea l) do artigo 4º  
não se aplica ao nosso concelho, porque não existe.”------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto do PS: “Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal aprovaram a 

alteração ao regulamento do conselho municipal de segurança, uma necessidade que decorre da alteração da 
Lei. Gostaríamos ainda de registar a importância destes conselhos consultivos para a vida do Município e de 
todos os seus habitantes.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto do CDS: “O grupo municipal do CDS/Viver Marvão considera, apesar de a lei não 

exigir, que deveria estar representado neste conselho alguém ligado à área da saúde, até porque o que 
estamos a vivenciar já justificaria essa presença. Considerando esta uma falha que poderia ter sido corrigida, 
no entanto a nossa votação será favorável.” -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 

 
PONTO Nº 7 

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INTERMUNICIPAL DAS ÁGUAS DO ALTO 
ALENTEJO 

 
Reunião da Câmara Municipal de dia 20 de maio de 2020: ------------------------------------------- 
“O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 29/20) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. --------------- 
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O Vereador Jorge Rosado referiu que a posição do Partido Socialista é clara neste assunto, que votam 
favoravelmente, pela melhor eficiência dos serviços e pelo facto de trabalhar em rede para ganhar escala traz 
vantagens para que se possam fazer os investimentos necessários, que só o municipio de Marvão não 
conseguiria realizar. O Vereador José Manuel Pires está preocupado com o aumento dos custos e os eleitos 
pelo PS também são sensíveis a essa parte, mas o território de Marvão acredita na gestão coletiva e que não 
haverá aumento global do preço da água. Acha que pode trazer mais valias para Marvão, ainda há esgotos a 
céu aberto a correr para o rio e essa era uma das prioridades do PS e continua a ser. Acha que este 
investimento é necessário e só em conjunto com os outros municípios se poderia afazer. ----------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires começou por referir que todos sabem o esforço que o PS tem feito a nível 
nacional para a constituição de empresas intermunicipais, que são destinadas a criar empregos para os seus 
quadros políticos. E desta vez até o PSD foi levado neste processo e alinhou de ânimo leve. Para Marvão, 
dentro de uns anos, vão estar todos a discutir a forma de se livrarem desta empresa, mas vão ter de esperar 
ainda mais trinta e seis meses a partir do momento em que a câmara queira sair. --------------------------------------- 
O Vereador afirmou que vota contra a constituição desta empresa pelo atrás referido e também pelo contrato 
que é um atestado de incompetência passado aos serviços e aos trabalhadores da câmara municipal de 
Marvão bem como a perda de autonomia total na gestão do fornecimento de água por parte do municipio. 
Chamou a atenção de que todos os anos a taxa de juro é definida com mais 5% e quem vai pagar este 
aumento são os munícipes que consomem água. Todo o património municipal passa automaticamente para a 
empresa intermunicipal , a definição das tarifas da água e do saneamento são d responsabilidade da empresa 
e cobra o dinheiro que quiser à câmara, que vai ser obrigada a pagar. A única vantagem é que a câmara fica 
com as obras pagas pela empresa. No entanto, no contrato há uma série de possibilidades de poder vir a pedir 
compensações à câmara pelas ditas obras. Acha que não se deve entregar de mão beijada o património do 
municipio à empresa. Numa gestão intermunicipal cada vez que é preciso limpar uma fossa, quanto tempo vão 
demorar? Quanto custa? Vai ser uma inoperacionalidade. A empresa fica com total poder para expropriar, ter 
servidões e não precisa de passar nada pela câmara, ou seja, todo o projeto privado que precise de ter um 
parecer obrigatório ou vinculativo, vai ser dado pela empresa das águas. Perguntou onde está a autonomia da 
câmara. Mais referiu que a empresa auto exclui-se de todo e qualquer tipo de licenciamento para as suas 
infraestruturas ou edifícios e a câmara nem precisa de saber. Mais salientou que não há partilha de risco, isto 
é, em caso de um acidente natural que possa destruir infraestruturas é a câmara que tem de pagar. Referiu 
ainda que o contrato não tem termo, é no mínimo de vinte anos e se a câmara quiser sair tem de esperar trinta 
e seis meses para o poder fazer. Para além disto de cinco em cinco anos a empresa tem liberdade para 
redefinir tarifas, contratos, etc. Manifestou a sua indignação pelos restantes vereadores votarem a favor, 
apesar de todas estas cláusulas estarem plasmadas no contrato que vão assinar. O PS referiu a eficiência dos 
serviços, mas este contrato não mostra eficiência nenhuma e hoje a câmara já tem essa eficiência na água. 
Estão a ser ”enrolados”, o concelho de Marvão tem água suficiente, tem uma barragem no sue território e não 
precisa de dar agua a ninguém. Acha revoltante ter de entregar este bem sem beneficio para Marvão, quanto 
temos água de boa qualidade. Referiu ainda que o ERSAR colocou algumas questões e será que as respostas 
enviadas são credíveis, quando e Entidade Reguladora tem dúvidas na gestão da empresa a constituir. ---------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que todos os eleitos pelo PS, desde o início do mandato, têm acima de tudo 
os interesses das pessoas e do concelho. Pediram ao PSD que assumisse os custos da água e sabem que vão 
aumentar, mas também sabem que sozinhos não são capazes de fazer o investimento que é necessário. Por 
isso, pediu ao Vereador José Manuel para não politizar este assunto, uma vez que a água é um bem essencial.  
O Vereador José Manuel Pires perguntou ao Vereador Jorge se não fosse eleito pelo PS se votava a favor 
desta constituição. E mais referiu que é o PS que está detrás desta politização. Foi iniciativa do CDS/PP Viver 
Marvão a inclusão dos esgotos no orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que se fosse eleito por outro partido votava na mesma a favor e o 
Vereador está a passar um atestado de incompetência à vereação de não terem lido o contrato, mas a 
necessidade de aderir agora a esta empresa deve-se à falta de investimentos do PSD durante os últimos anos 
de executivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires lembrou que foi o PSD que executou a obra da água ao Vale de Ródão senão 
nunca tinha sido feita, foi o PSD que renovou a rede antiga no Porto da Espada e que alargou o abastecimento 
a sítios inacessíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que vai pedir aos serviços um levantamento do investimento feito pelos 
executivos PSD nos últimos anos para trazer à próxima reunião. Acha que vai haver equilíbrio entre o custo e o 
benefício desta adesão e afirmou que nunca pôs os interesses do seu partido à frente dos interesses de 
Marvão. Por isso é preciso trabalhar em rede para conseguir atingir a eficiência da rede e otimização dos 
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serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente colocou o assunto a votação e propôs que a Câmara delibere: --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Marvão tomou conhecimento da Proposta n.º […]/2020, apresentada pelo Presidente 
do Municipio, relativa à aprovação da criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento de 
água e de saneamento de águas residuais da constituição de uma empresa intermunicipal para a gestão do 
sistema, a submeter à Assembleia Municipal para efeitos a respetiva deliberação e aprovação. ---------------------- 

Após análise, a Câmara Municipal de Marvão, com fundamento na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no artigo 22.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, deliberou por 
maioria concordar com a referida proposta e submeter à assembleia municipal proposta de: ------------------------- 

a) Constituição de sistema intermunicipal dos serviços de abastecimento de água e de saneamento 
de águas residuais, abrangendo os municípios de Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, 
Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor e Sousel, nos termos dos Anexo 1 a 5 à 
presente proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Aprovação, para efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, da 
gestão do Sistema Intermunicipal a criar através do modelo de gestão delegada em empresa local, 
a constituir com participação exclusiva dos Municípios no respetivo capital social. ----------------------- 

c) Aprovação, para o efeito, da constituição da ÁGUAS DO ALTO ALENTEJO, E.I.M., S.A., ao abrigo da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, nos termos da minuta de estatutos em anexo; ------------------------- 

d) Aprovação da participação do Município no capital social da empresa (Euros 1.184,363) em [6,9]%;  
e) Aprovação do Relatório de Fundamentação, em anexo, que contém a apreciação e fundamentação 

do município sobre a motivação da decisão tomada na presente deliberação, após ponderação dos 
comentários constantes do parecer da ERSAR; -------------------------------------------------------------------- 

f) Aprovação da minuta de contrato de gestão delegada a celebrar entre o conjunto dos 10 
Municípios e a empresa intermunicipal a constituir, que figura em anexo à deliberação; ---------------- 

g) Aprovação do envio à ERSAR das minutas de contrato de gestão delegada e contrato constitutivo 
da empresa e respetivos Estatutos, na sequência da presente deliberação, acompanhada do 
Relatório de Fundamentação; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Aprovação da submissão ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização prévia, da minuta do 
contrato de constituição da empresa intermunicipal, acompanhada de todos os elementos 
legalmente obrigatórios nos termos do disposto na Lei 50/2012 e do contrato de gestão delegada, 
tudo em conformidade com o regime legal aplicável à fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas; -- 

i) Aprovação da outorga do contrato constitutivo da empresa e do contrato de gestão delegada após 
visto prévio pelo Tribunal de Contas, devendo posteriormente seguir-se as comunicações 
legalmente obrigatórias; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Aprovação da condução de todo o processo na interação com as entidades competentes pela 
CIMAA,  até à constituição formal da empresa intermunicipal e durante o período de transição  
previsto no Contrato de Gestão Delegada, sem prejuízo da sua necessária articulação com cada 
município sempre que surja a necessidade de alterar matérias que já se encontrem 
consensualizadas e sem prejuízo do seu dever de informação dos municípios da evolução que o 
processo vá tendo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar com quatro votos a favor dos eleitos pelo PSD e PS 
e um voto contra do Vereador do CDS/PP-Viver Marvão.” -------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara reforçou o que tem vindo a dizer sobre esta adesão à empresa 

intermunicipal das águas, que vai dar uma maior eficiência no ativos da rede de água e que 

o acesso a fundos comunitários só é possível se estiverem em grupo. Acredita que vai haver 

uma melhor qualidade no serviço porque fica 100% nas mãos das câmaras, tem consciência 

de que a água iria subir na mesma, mas continuará a haver escalão social e não há volta a 

dar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O membro João Lourenço referiu que Marvão sempre teve uma relação privilegiada com a 

água ao longo dos anos e tem vindo a perder autonomia e poder sobre a água. A câmara 

entra nesta gestão e quando o Secretário da CIMAA veio explicar, tinha mais dúvidas que 

certezas que não ficaram esclarecidas. Hoje aconteceu precisamente o mesmo, e não se 

falou nos custos que os munícipes vão ter e o que mais o inquieta é quanto o municipio vai 

pagar mais por mês. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro António Rocha referiu que passou por vários municípios com situação pública e 

privada das águas e o descontentamento era no tocante às águas privadas. Deixou este 

pensamento porque não havia nenhum Presidente de Junta que estivesse satisfeito com 

esta gestão das águas que em nada beneficiou os munícipes. Pediu para pensarem antes 

de tomarem uma decisão que pode ser mais prejudicial a curto médio e longo prazo. ---------- 

O membro Fernando Dias considera que sobre este assunto da empresa intermunicipal de 

águas ninguém vai opinar e votar de uma forma descansada, pois é um assunto complexo e  

que até envolve questões emocionais, face ao que aconteceu no passado. O Movimento 

votou favoravelmente esta questão anteriormente e, apesar das dúvidas, continuam a ter 

uma visão favorável. Sempre defenderam as parcerias, pois Marvão é um concelho muito 

pequeno e, como tal, sozinhos não teremos capacidade de captar fundos para investir na 

resolução dos graves problemas que temos nestas matérias. Julgamos que esta empresa 

terá mais capacidade de gestão nestes assuntos, pois será constituída diretamente para 

esse objetivo. Alertou o executivo que, não obstante depois ser a empresa a gerir a água e 

saneamento, o município não deverá demitir-se de se preocupar com esta matéria e de 

influenciar para que as questões importantes no concelho sejam resolvidas, sendo que 

atualmente já deveriam até fazer uma avaliação das principais necessidades do concelho 

em termos de águas e saneamento, como o MpT sempre defendeu, para que sejam 

posteriormente priorizadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Tiago Teotónio Pereira fez a apresentação do grupo de municipal do PS sobre 

este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Mesa colocou o assunto a votação: --------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal de Marvão tomou conhecimento da proposta, bem como de todos 

os anexos à mesma, apresentada pela Câmara Municipal, relativa à autorização para a 

criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento de água e de 
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saneamento de águas residuais, à constituição de empresa intermunicipal para a gestão do 

mencionado sistema intermunicipal e outros assuntos conexos. -------------------------------------- 

Após análise, a Assembleia Municipal de Marvão, ao abrigo e para os efeitos do disposto 

na alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do 

n.º 1 do artigo 22.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na redação atualmente em vigor, 

delibera por maioria concordar com a referida proposta, autorizando e aprovando 

todos os atos submetidos à sua apreciação. ------------------------------------------------------------ 

Aprovado por maioria com 4 abstenções, 1 voto contra e 14 votos a favor. -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto do PSD: “A decisão de reunir numa única entidade a gestão da distribuição de 

água, com 10 das 15 Câmaras Municipais do Alto Alentejo, representa uma excelente oportunidade para a 
Câmara Municipal de Marvão, aproveitar e renovar a rede de distribuição em baixa, existente no nosso 
Concelho a qual tem em algumas zonas do concelho mais de 50 anos. Trata-se de uma estrutura que 
representa, atualmente uma pesada fatura, para a autarquia ao nível da sua manutenção e conservação. ------- 
Torna-se ainda fundamental esta decisão, para reduzir as perdas de água na distribuição que hoje andam perto 
dos 65%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O preço a cobrar pela água consumida, passará a ser fixado pelos municípios de uma forma controlada e tendo 
em atenção os consumos de cada agregado familiar, empresa e afins. ------------------------------------------------------ 
Cada município terá depois uma palavra a dizer nos apoios finais disponibilizados aos consumidores.” ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Declaração de voto do PS: “Os eleitos do Partido Socialista através da apresentação que exibiram e 

por todas as posições públicas que têm assumido reconhecem a importância de uma gestão rigorosa da água. 
Nessa medida a Empresa Intermunicipal significa um avanço qualitativo na gestão mas que preserva este bem 
público na esfera exclusiva das autarquias locais, com acesso a fundos comunitários e financiamento para as 
ações de reabilitação necessárias na rede. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O concelho de Marvão precisa de forma urgente de investimento pesado na sua rede de infraestrutura, sendo 
isso reconhecido por todos os agentes políticos, havendo a preocupação simultânea que esse investimento 
não onere os custos finais da água aos munícipes. -------------------------------------------------------------------------------- 
É preciso garantir a equidade de acesso, promovendo a criação de tarifas sociais, no entanto isso só se irá 
conseguir com uma gestão eficiente do recurso, melhorando drasticamente o volume de perdas de água. ------- 
Alicerçados nestas convicções e neste equilíbrio o grupo municipal do PS dá o seu voto de confiança neste 
processo intermunicipal, reconhecendo o papel agregador da CIMAA e dos seus responsáveis.” --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
 

PONTO Nº 9 
ASSUNTOS DIVERSOS 

 

O membro João Maria Lourenço lembrou que se aproxima a época de incêndios e que 

este ano atípico requer algum planeamento para isso. Perguntou se há algum plano e sobre 

a abertura das piscinas da Portagem também não percebeu o que pretendem fazer. Chamou 

a atenção para a Barragem da Apartadura que pode ser um ponto de interesse para as 

pessoas que não puderem ir para as piscinas. Perguntou ainda sobre o ponto de situação 

relativamente às árvores fechadas. ---------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente respondeu que está a desenhar um plano para a época de incêndios com os 

Bombeiros que vão ter uma equipa de ENSIN, está também a decorrer a erradicação das 

acácias e está atento à situação. A piscina vai abrir com todas as normas que devem estar 

em vigor, para isso está a preparar a situação. Sobre as árvores fechadas está tudo na 

mesma e ainda não teve resposta. No que diz respeito à Barragem, já falou com a GNR e 

logo que as piscinas abram pode ser que normalize a ida para a Barragem. ---------------------- 

O membro Nuno Pires agradeceu a apresentação feita pelo PS sobre a empresa 

intermunicipal das águas e convidou o membro Tiago Pereira a ver se cada alvará de obras 

que é levantado tem água. Perguntou ao Presidente da Câmara se já tem definido o valor 

que o município precisa de contrair de empréstimo para a obra da escola. Perguntou o ponto 

de situação sobre a nova extensão de saúde de São Salvador de Aramenha. Felicitou todos 

os membros por esta Assembleia sobre a qual está receber feedback positivo de quem está 

em casa a ver em direto no facebook do municipio. Deu os parabéns a todos. ------------------- 

O Presidente respondeu que o valor para o empréstimo está ainda a ser calculado. ----------- 

Sobre a extensão de saúde sabe que a candidatura já foi submetida à CCDRA. ----------------- 

O membro Tiago Teotónio Pereira sobre a requalificação anunciada do pontão que liga a 

estrada a Portalegre, perguntou se há participação da câmara neste processo e se a 

Fundação Ammaia foi envolvida, uma vez que está numa zona classificada como património 

nacional. Sobre esta Assembleia, referiu que foi um enorme privilégio participar e agradeceu 

aos técnicos do municipio que a tornaram possível. ------------------------------------------------------- 

O Presidente respondeu que sobre a requalificação do pontão da Madalena foi várias vezes 

falado e foi notificada pelo Conselho Municipal de Segurança. Não sabe se a Ammaia está 

envolvida mas acredita que a Direção de Estradas tenha técnicos à altura para saberem que 

devem licenciar junto da Direção Regional de Cultura. ---------------------------------------------------

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

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
O Presidente da Mesa esclareceu que a estratégia definida para a intervenção do público 

foi publicitada e recebeu um mail com duas questões que foi lido para conhecimento de 

todos. O e-mail foi endereçado por Johanna Vriezen, com os seguintes assuntos: “Parque de 

Autocaravanismo da Fronteira” e “ Risco de Empobrecimento da Democracia”. ------------------ 

 



MUNICÍPIO DE MARVÃO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

28-05-2020 
 

64  

O Presidente da Mesa referiu que tudo fez para arranjar uma forma de o público poder 

participar na assembleia, embora não presencialmente, apesar de estar na Lei o 

impedimento de público até fim de junho, e mesmo assim foram acusados de ser pouco 

democráticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a questão do parque de caravanas passou a palavra ao Presidente da Câmara. -------- 

O Presidente da Câmara respondeu que não há projeto nenhum feito nem nada definido. A 

ideia que surgiu é para uma estação de autocaravanas para esse local. ---------------------------- 

O membro Fernando Dias acha que este projeto não será de facto o melhor investimento, 

quando há parques de campismo privados, mas as questões são pertinentes e devem levar 

a pensar no assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Tiago Teotónio Pereira informou que o Partido Socialista acompanha este 

assunto na câmara municipal e não concorda nem com a localização nem com a forma 

como vai ser feita. Acha que o executivo que assumiu este risco, assumirá também as suas 

consequências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O membro João Maria Lourenço referiu que estes investidores têm toda a legitimidade 

para se queixar, mas não terão a legitimidade de os acusar de terem uma postura 

antidemocrática. Só não percebeu quando referem que foi uma proposta de PSD para a 

Assembleia de hoje. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa esclareceu que na revisão do orçamento uma das rubricas reforçada 

foi esta. Há intenção de fazer na Fronteira uma estação de caravanismo e já foi discutido em 

reunião de câmara mas foi chumbado, embora esteja inscrita no orçamento. --------------------- 

O Presidente da Câmara informou que o Turismo financiava estes projetos e tinha até o 

parecer do Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, no entanto, 

se as forças politicas disserem que não é possível, cá está para ouvir. ------------------------------ 

A Senhora que fez esta reclamação, não sabe se é a proprietária do parque de campismo da 

Bica, pelo menos o nome não é o mesmo, mas estes investidores também se opuseram ao 

parque de autocaravanas de Marvão e tem de ser analisado. Quando este assunto foi 

discutido na reunião de câmara, a vereação do PS achou que seria melhor fazê-lo na 

Portagem, esta decisão tem de ser ponderada e se em consenso perceberem que não se 

justifica fazer na Fronteira está aberto a isso. Esta ideia na Fronteira foi para aproveitar uma 

série de infra estruturas que já estão feitas e apenas necessitava da ligação de água e fossa 

para fazerem as descargas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Mesa passou a palavra ao Vereador Jorge Rosado para se pronunciar 

sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Jorge Rosado reforçou a informação de que este assunto foi à câmara 

municipal, foi chumbado e tal como já foi hoje referido, temos de ser todos assertivos e 

quando existe oferta turística no concelho, quando os empresários fazem investimentos para 

dotarem os seus espaços de melhores condições, quando o municipio tem um centro na 

Fronteira onde deverá centrar as suas preocupações e ter uma dinâmica própria, não se 

deve substituir nem criar ofertas que possam competir com esses privados que fazem 

esforço para se manter abertos e despender recursos próprios, ainda que com 

financiamento, para uma finalidade que não lhes parece trazer nenhuma mais-valia do ponto 

de vista económico para a economia do concelho. Lamentou que essa rubrica ainda se 

mantenha nesta revisão. Reforçou que a câmara deve centrar as suas atenções no estímulo 

aos empresários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

O Presidente da Mesa agradeceu a todos os membros da Assembleia e a todo o executivo 

municipal o esforço para acompanhar esta reunião. Agradeceu também aos munícipes que 

acompanharam através do facebook e comprometeu-se de arranjar uma forma de chegarem 

ao público nas redes sociais. Informou  que até final de junho há mais uma assembleia que 

consoante forem as diretrizes da Direção Geral de Saúde fará, ou não, a Assembleia à 

semelhança de hoje. Agradeceu a todos os que permitiram que esta reunião decorresse com 

elevação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aproveitou para dizer a todos os que estão a acompanhar esta Assembleia, que a pandemia 

que vivemos, em Marvão, no Alentejo e em Portugal não tem corrido mal, mas que não é 

altura de baixar a guarda e devemos retomar a economia, mas cumprindo as normas de 

higiene e serem civilizados de forma a garantir que não tenham casos e tenham de voltar 

para trás, pediu a todos que tenham cuidado e que se cuidem. --------------------------------------- 

Agradeceu a todos os funcionários do município que tudo fizeram para esta assembleia 

correr bem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

 
 
 



MUNICÍPIO DE MARVÃO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

28-05-2020 
 

66  

APROVAÇÃO EM MINUTA 
Por unanimidade, foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 3 do 

artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, 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 Presidente encerrou a presente reunião. ------------------------ 

Eram 23h50m. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,  

 
                                           ______________________________ 
 
 

A ASSISTENTE TÉCNICA,  
 

 
                                           _______________________________ 
 
 


