
CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
2019.02.26 

 
 

 
 69 

               
 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ATA N.º 06/2019 REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezanove, nesta Mui Nobre e 
Sempre Leal Vila de Marvão e Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a 
reunião extraordinária da Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, 
Luís António Abelho Sobreira Vitorino e com a presença dos Vereadores, José Manuel 
Ramilo Pires, Luis Manuel Maçãs Aires Costa, Jorge Miguel da Silva Rosado, Cristina de 
Fátima Almeida Castanho Novo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram nove horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com o Edital previamente elaborado e datado de vinte e um de janeiro 
do ano em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Maria Madalena Delicado Curião Tavares, pela impossibilidade de estar  
presente solicitou a sua substituição, pelo elemento seguinte na lista do PS, Cristina de 
Fátima Almeida Castanho Novo. ---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 
como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª. OD-06/19) na pasta 
de documentos anexa a este livro de atas. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

N.º 39 de 25/02/2019, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------ 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 365.922,07 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 5.153,15 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 14.058,94 € 
Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  365.354,69 € 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos                    85.983,66 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 8.110,71 € 
Conta nº 557843085 – 

Fundo coe 
Caixa Geral de Depósitos 23.175,10 € 

Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 22.146,10 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 9.732,58 € 

Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta & Açores, SA 11.676,59 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
50.000,00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
270.000,00 € 

50004564354007664101553 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
600.000,00 € 

Em cofre  Tesouraria         1.021,56 € 
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Fundo de Maneio  500,00 € 
TOTAL:   1.832.835,15 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.828.711,86 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 4.123,29 € 
Documentos  0,00 € 

TOTAL:  1.832.835,15 € 

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

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

APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO PARA A REABILITAÇÃO DA AVENIDA 25 DE 

ABRIL E DO BAIRRO DA JUNTA DE FREGUESIA EM STº ANTº DAS AREIAS 

(RENOVAÇÃO DA REDE DE AR, NUMA EXTENSÃO DE 1050ML DE ARRUAMENTOS, 

INCLUINDO PROJETO) --------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a memória descritiva e justificativa do anteprojeto, bem como a respetiva 
estimativa orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO DE EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO ENTRE O PORTO 

DA ESPADA E A EE DOS OLHOS D'ÁGUA ------------------------------------------------------------ 
Foi presente a memória descritiva e justificativa do anteprojeto, bem como a respetiva 
estimativa orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO DE RENOVAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA DA REDE 

DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA FREGUESIA DE S. SALVADOR DA 

ARAMENHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a memória descritiva e justificativa do anteprojeto, bem como a respetiva 
estimativa orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO DE RENOVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS 

RESIDUAIS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE MARVÃO 
Foi presente a memória descritiva e justificativa do anteprojeto, bem como a respetiva 
estimativa orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 4ª 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 12/19) na pasta de 

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

Aprovado por maioria, com três abstenções do CDS e PS e dois votos a favor do 

PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O Vereador José Manuel Pires fez a seguinte declaração política: “Votou contra a 
adesão de Marvão à agregação por uma questão de perca de autonomia das autarquias, 
que por vezes quase que são obrigadas a aderir a sub-sistemas, que lhe tiram poderes e 
influência relativamente à componente da gestão autárquica, mas não pode votar contra 
a elaboração da candidaturas e projetos, até porque está de acordo com a maior parte 
deles, e até já faziam parte do seu programa eleitoral. No entanto, há outra 
sustentabilidade que é a ambiental. A perca de 50% ou mais na rede de abastecimento 
de águas, é muito mais grave do que a sustentabilidade financeira do sistema. A 
intervenção que se prevê fazer é mais do que necessária, tendo em conta a idade e a 
degradação das redes. Apesar de ter votado contra a adesão, nesta fase de submeter a 
candidatura, vota a favor.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

- O Vereador Jorge Rosado e a Vereadora Cristina Novo felicitaram a capacidade da 
CIMAA de agregar e liderar o processo, na pessoa do Presidente Ricardo Pinheiro, que 
conseguiu mobilizar no terreno os vários Municípios para esta candidatura conjunta. O PS 
sempre votou a favor por entender que sem esta candidatura em rede nunca 
conseguiriam atingir a escala necessária para as necessidades de investimento já 
identificadas, e assim fazer uma intervenção bastante abrangente no concelho de 
Marvão. É uma necessidade primária urgente e só foi possível graças ao esforço coletivo 
entre a CIMAA e os serviços técnicos do Município, e deixaram uma palavra de 
agradecimento por terem conseguido num prazo tão curto concluir esta candidatura que é 
a única via de investimento para a sustentabilidade. -------------------------------------------------- 
- O Presidente da Câmara agradeceu aos serviços técnicos, em especial às Chefes de 
Divisão que se empenharam em conseguir por esta candidatura em prática num curto 
espaço de tempo, com os parcos recursos humanos que o municipio dispõe. Houve um 
esforço de todos os envolvidos nesta situação para que hoje a mesma estivesse 
resolvida. Referiu ainda que partilha da opinião do Vereador José Manuel Pires e dos 
Vereadores do PS, que é uma questão ambiental e os esgotos do Porto da Espada têm 
de se resolver, as infiltrações nas redes de água pluviais que estão misturadas com as 
redes de esgotos e é fundamental começar a pensar num sistema separativo para que 
haja sustentabilidade financeira. ----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

APROVAÇÃO EM MINUTA:---------------------------------------------------------------------------------- 
Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 
nº. 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que elaborada por mim, Emilia 
Maria Mena da Cruz Machado, Assistente Técnica e tida por conforme por todos, vai ser 
assinada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eram 9h35m. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 

______________________________ 


