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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 
ATA Nº 05/2021 REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a 
reunião extraordinária da Câmara Municipal, de forma mista, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, o Presidente da Câmara, Luis António Abelho Sobreira Vitorino, e os Vereadores, 
José Manuel Ramilo Pires, Luis Manuel Maçãs Aires Costa e Jorge Miguel da Silva Rosado.  
Participou na reunião por videoconferência a Vereadora, Maria Madalena Delicado Curião 
Tavares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram nove horas e trinta minutos, 
iniciando-se a mesma de acordo com o Edital previamente elaborado e datado de vinte e 
dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 
como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª OD-05/21) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------------- 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------------------------------------------------------- 
N.º 36 de 23/02/2021, que acusava os seguintes saldos: --------------------------------------------- 
 

Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 567.398.00 € 

Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 2.542,50 € 

Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 20.190.69 € 

Conta n.º 484003096 Caixa Geral de Depósitos  13.501,02 € 

Conta nº 485403097 Caixa Geral de Depósitos 93.804.79 € 

Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 9.730.43 € 

Conta nº 557843085 Caixa Geral de Depósitos 11.574,75 € 

Conta nº 393061300140 Banco Totta&Açores, SA 17.836.49 € 

Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 35.603.58 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Conta nº 7664101553 

CCAM Norte Alentejano 207.709.52 € 

Conta nº 
2280001451155021 

 
Caixa Geral de Depósitos-Issel Mesa 

1.375.00 € 

Conta nº 
3502280069996045068 

Caixa Geral de Depósitos-CRO 11.920.70 € 

Conta nº 
3502280001454095091 

Caixa Geral de Depósitos - Cálculo 
Optimiza 

598.00 € 
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Conta nº 
2280001453955023 

Caixa Geral de Depósitos Damião & 
Belo - loteamento Outeiros 13.010.00 € 

Conta nº 228000145495029 Caixa Geral de Depósitos - Silvapor 
12.070.03 € 

Conta nº 
2280001456295051 

Caixa Geral de Depósitos - EMPEV 
4.546.95 € 

Conta nº 
2280001455225044 

Caixa Geral de Depósitos - Silveiro 
Grade 

9.851.51 € 

Conta nº 
2280001454685045 

Caixa Geral de Depósitos - A Aldeia 291,45 € 

Conta nº 
2280001455305069 

Caixa Geral de Depósitos - Raposo & 
Garcia 998,40 € 

Conta nº 
2280001457515020 

Caixa Geral de Depósitos - Oásis 
Metria 5.821.02 € 

Conta nº  Caixa Geral de Depósitos-Rosalina 
Barroqueiro 90.00 

Conta nº   
infonaco 2.472.00 € 

Conta nº   
Aldeia  299.90 € 

Conta nº   
CRT- recuperação de choças 529.00 € 

Conta nº 588885025 Caixa Geral de Depósitos - Fátima 
Nunes 

300.00 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 
Crl 

50.000.00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 
Crl 

270.000.00 € 

50004564354007664101553 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 
Crl 

0 € 

Em cofre  Tesouraria         519.70 € 

Fundo de Maneio  500.00 € 

TOTAL:   1.084.419.47 € 

Saldo de: Operações Orçamentais 984.711.35 € 

Saldo de: Operações de Tesouraria 63.708.12 € 

Documentos  0.00 € 

TOTAL:  1.048.419.47 € 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ÁGUAS DO ALTO ALENTEJO, E.I.M., S.A - “AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FISCAL ÚNICO” - RELATÓRIO FINAL --------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 

sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 14/21) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o relatório final apresentado, com 

quatro votos a favor dos eleitos pelo PS e PSD e um voto contra do eleito pelo 

CDS/PP-Viver Marvão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal. ------------------

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

4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 

sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 15/21) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ----------- 

O Presidente explicou que a alteração tem como propósito único reforçar a rubrica 
Aquisição de Viaturas, com 30750 €, para aquisição e adaptação de uma viatura para 
recolha de lixo na vila de Marvão. O reforço fez-se por anulação de valores nas rubricas 
Aquisição de Prédios Urbanos e Rústicos e Projetos de Investimento (CIMAA e Areanatejo).  
O Vereador José Manuel Pires tem muitas dúvidas na aquisição desta viatura já com 16 
anos, que vai consumir muito mais combustível, poluir mais e fazer ruído no centro histórico 
de Marvão. Não vê este negócio como uma boa prática de gestão, além do mais retirando 
verba de uma rubrica tendo sido recentemente aprovada a Estratégia Local de Habitação.  
Por tudo isto, abstém-se na votação da alteração proposta. ---------------------------------------- 
A Vereadora Madalena Tavares manifestou também preocupação pelo ambiente e acha 
que nos dias de hoje devia ter havido esse cuidado adquirindo uma viatura que respeitasse 
esses parâmetros, motivo pelo qual o seu voto é de abstenção. ----------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado também fica preocupado com a viatura existente e perguntou 
qual é a finalidade que lhe vão dar. Além disso fez-se uma revisão ao orçamento 
recentemente e nada disto constava, gostava de saber o porque da prioridade de resolver 
tudo agora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente respondeu que a viatura atual é para ser desmantelada ou vendida. --------- 
Aprovado por maioria com três abstenções dos eleitos pelo PS e CDS/PP-Viver 
Marvão e dois votos a favor do PSD. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACORDO DE PARCERIA MUNICIPIO DE MARVÃO E MUNICIPIO DE PORTALEGRE - 
PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE 
RECURSOS (PO SEUR) - RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------- 
O presente Acordo tem por objeto estabelecer uma parceria entre o Município de 

Portalegre, entidade que irá apresentar candidatura no âmbito do Programa Operacional 
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Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), respondendo ao Aviso 

POSEUR-11-2020-15 - "Investimentos com vista à Recolha Seletiva e Valorização de 

Biorresíduos em Portugal Continental – 3.º Aviso", e o Município de Marvão, ambos 

utilizadores do sistema de gestão de resíduos urbanos em "alta" da VALNOR - Valorização 

e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. -----------------------------------------------------------------

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

transcrito na íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 16/21) na pasta de 

documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------------

O Vereador José Manuel Pires salientou que nas suas propostas para o orçamento já 

vinha falando dos bio resíduos pela importância de terem um tratamento diferente no nosso 

concelho, lamentado por isso que não passe de uma ação de sensibilização e sugeriu que 

de futuro se implementem as ideias no terreno e se ponham em prática. ------------------------

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

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

APROVAÇÃO EM MINUTA:--------------------------------------------------------------------------------

Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 

nº. 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que elaborada por mim, Emília 

Maria Mena da Cruz Machado, Assistente Técnica e tida por conforme por todos, vai ser 

assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eram 10:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
______________________________ 

 
 
 


