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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº 09/2016 REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2016 
 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, nesta Mui Nobre e Sempre 
Leal Vila de Marvão e Casa da Cultura, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Eng.º Victor Manuel Martins 
Frutuoso, e com as presenças dos Vereadores, Eng.º Luís António Abelho Sobreira 
Vitorino, Dr. José Manuel Ramilo Pires, Dr. Jaime Miguel da Mota Miranda e Engº Tiago 
Manuel Anselmo Gaio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de catorze de 
abril de dois mil e dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:----------------------------------------------- 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:------------------------------------------------------------------ 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária, que foi aprovada em minuta, 
nos termos previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. ---------- 
A presente ata foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
Foi também presente a ata da reunião extraordinária, realizada no dia 15 de abril, que 
não foi votada pelo Sr. Vereador, Engº Tiago Gaio por não ter estado presente na 
reunião, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos restantes membros. –--------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------

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

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-09/16) na pasta 
de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------- 

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

N. 72 de 15/04/2016, que acusava os seguintes saldos: -------------------------------------------- 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 394.935,31 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 5.576,80 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 9.942,68 € 
Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  3.772,81 € 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 709,69 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 8.908,48 € 

Conta nº 557843085 – 

Fundo coe 
Caixa Geral de Depósitos 23.141,28 € 

Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 22.243,86 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 2.814,12 € 

Conta nº 24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 0,00 € 
Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta & Açores, SA 15.697,34 € 
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Conta nº 3918008010141 Banco BPI, SA                             0,00 € 
Conta 001800032508289202047-

Censos 2011 
Banco Totta & Açores, SA 0,00 € 

Conta nº 
002100000393061300123 

CPP Stº António das Areias                             0,00 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
350.000,00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
270.000,00 € 

004564354428519688300 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
600.000,00 € 

003000031983913302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031932283302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031995294406100 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 

Em cofre  Tesouraria         361,46 € 
Fundo de Maneio  500,00 € 
TOTAL:   1.708.603,83 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.691.985,96 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 16.617,87 € 
Documentos  0,00 € 

TOTAL:  1.708.603,83 € 

OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DE LOCAL - MARAL - REQUERENTE 

QUINTA DO MARAL --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a seguinte informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade 
de Vida: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com a informação de 10/03/2016, o processo foi 

despachado no sentido de se solicitar o parecer à junta de freguesia de Stº Antº das Areias e à GNR – Posto 

Territorial de Marvão e de serem colocadas placas com as dimensões constantes no Código da Estrada e 

das mesmas serem adquiridas (incluindo suporte) e colocadas da responsabilidade do requerente. ------------- 

Os pareceres das duas entidades foram favoráveis, pelo que, se coloca à consideração superior e da Exmª 

Câmara a colocação das placas nos locais indicados. -------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara Municipal.” ------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de colocação das 

placas nos locais indicados. --------------------------------------------------------------------------------

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

RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – LOTEAMENTO DO SOUTO 

GRANDE – PORTO DA ESPADA – CONSTRUÇÕES HONRADO ------------------------------ 
Foi presente a seguinte informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade 
de Vida: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com o disposto no nº 3 do artº 87 do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação na redação dada pelo Dec-Lei 136/2014, de 09/09, foi realizada a vistoria e 

lavrado o respetivo auto, que se encontra junto ao processo de Loteamento nº 1/2004. ----------------------------- 
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Como se pode verificar do auto acima referido, os trabalhos encontram-se em condições de serem recebidos, 

pelo que, se coloca à consideração de V. Exª propor à Exmª Câmara Municipal a receção definitiva das obras 

de urbanização, nos termos do nº 1 do artº 87 do mesmo diploma. ---------------------------------------------------------- 

À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara Municipal.” ------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a receção das obras 

mencionadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS SUBSIDIOS ------------------------------------ 
Foi presente a seguinte informação Sr. Presidente da Câmara Municipal: ---------------------- 
“Na sequência do pedido de suspensão do mandato do Sr. Vereador Carlos Castelinho, venho propor a esta 

Câmara Municipal, a sua substituição na Comissão de Análise dos Pedido de Subsidio, pelo Exmo. Sr. Eng. 

Nuno Lopes (Técnico Superior do quadro de pessoal do Município).” ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o membro proposto para a 

Comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3º CONCURSO MUNICIPAL DE IDEIAS DE NEGÓCIO DE MARVÃO – REGRAS DE 

FUNCIONAMENTO E PARTICIPAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 
Com a iniciativa do 3º Concurso Municipal de Ideias de Negócio de Marvão, o Município 
com a colaboração da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A., 
procuram continuar a incentivar a população e empresas a apresentarem ideias 
inovadoras para a região, de forma a contribuírem para o crescimento e desenvolvimento 
da economia local. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Neste documento propõe-se a aprovação dos prémios a atribuir aos vencedores do 
concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 16/16) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as regras apresentadas, 

bem como os valores dos prémios a atribuir pela Câmara Municipal. -----------------------

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

CANDIDATURA AO PAVILHÃO Nº 9 DO NINHO DE EMPRESAS DE MARVÃO – 

COMBINAÇÕES CRIATIVAS, LDA –------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente o formulário de candidatura para o Pavilhão nº 9 do Ninho de Empresas de 
Marvão, pela empresa Combinações Criativas, Unipessoal, Lda, para comércio de calçado 
e produtos alimentares. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura, ficando a 

mesma a aguardar que o pavilhão solicitado fique vago. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE----------------------------------------------------------

O Sr. Presidente informou o seguinte: ----------------------------------------------------------------- 

- No próximo fim de semana realizam-se as festas em Honra de S. Marcos, em 

Santo António das Areias e também o 2º Mercado da Terra – Feira das Atividades 

Económicas, organizado pelo município; ------------------------------------------------------------- 

- No dia 1 de maio irá ter lugar a apresentação do percurso da Ammaia, financiado 

pelo projeto Tejo Internacional. ---------------------------------------------------------------------------

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

INFORMAÇÕES DOS SENHORES VEREADORES-------------------------------------------------- 

- O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires informou que faleceu ontem, dia 17 de abril 

o último artesão do nosso concelho que trabalhava a madeira de castanho, o Sr. 

João Calha da Portagem, deixando um voto de pesar á família; ------------------------------ 

- Na passada semana estiveram em Marvão dois jornalistas de Marrocos, da revista 

“L Observateur du Maroc et D´Afrique” que vieram a Portugal a convite do AICEP e 

levaram da vila de Marvão, do castelo e da Ammaia, uma boa impressão. Esta ação 

pretende reforçar a imagem de Portugal em Marrocos e nos países limítrofes, assim 

como, dar a conhecer a presença da cultura árabe e a influência que esta teve, e 

ainda tem, na cultura, história e arquitetura portuguesa. ---------------------------------------- 

- Integrado nos Jogos do Alto Alentejo, este fim de semana decorreram vários jogos 

da semi-final de futsal, nos quais a equipa de Marvão se sagrou vencedora e ficou 

apurada para a final no encerramento dos Jogos em Arronches. Deu os parabéns 

aos jogadores e a todos os participantes do Sarau Sénior. ------------------------------------ 

- No passado sábado, decorreram da melhor maneira possível, as comemorações 

do Dia dos Monumentos e Sítios na Ammaia, apesar o mau tempo que se fez sentir.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador, Dr. Jaime Miranda colocou as seguintes questões: ------------------------ 

- Viu fotografias da maquete de uma escultura da autoria do Mestre Cutileiro, sobre 

o fundador de Marvão, IBN MARUAN, mas não teve conhecimento de nada na 

câmara, e já deve haver custos com a elaboração dessa escultura; ------------------------ 

- Foi falado na câmara que iriam ser contactados os concessionários do castelo e 

perguntou se já lhes foi apresentada alguma proposta; ----------------------------------------- 

- Perguntou como correu a reunião no GDA para a apresentação do projeto das 

obras para aquela Associação; ---------------------------------------------------------------------------- 

- Soube da falta do médico, Dr. Vitoriano que está de férias e consta-se que não virá 

já dar consultas, pois a ULSNA não satisfez os seus pedidos. Perguntou se a 

câmara está ao corrente do assunto. -------------------------------------------------------------------
- O Sr. Presidente respondeu às questões, respetivamente: ---------------------------------------- 

- A maquete da escultura vem na sequência de o Mestre Cutileiro ter manifestado 

que gostaria de ter um trabalho em Marvão considerando as expetativas criadas há 

mais de dez anos. Foi feita a maquete por iniciativa do Mestre Cutileiro sem 

qualquer compromisso, pois o escultor foi informado que a mesma só será 

adquirida se a Assembleia Municipal aprovar a revisão ao orçamento proposta; ------ 
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 - Não podemos fazer contratos, mas as lojas também não podem lá estar assim e 

como não queremos entrar em conflitos, falámos com os nossos advogados que 

nos fizeram um contrato atípico e provisório, que enviámos aos concessionários, 

para saber se estão de acordo. Quando tivermos resposta, este assunto virá à 

Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi um dos objetivos propostos no seu programa eleitoral as obras no GDA, no 

entanto, disse sempre que iria tentar, em conjunto com o GDA, para que a sede 

ficasse para a Associação e também, como sala de espetáculos no concelho. 

Aproveitou para esclarecer quais as possibilidades da câmara, pois não há 

financiamentos agora, para uma obra orçada em cerca de 400 mil euros. Pediu ao 

Sr. Arquiteto que presta serviços ao município para fazer um estudo de arquitetura 

em colaboração com o GDA e isso está feito. Como de momento não há garantia de 

financiamento para essa verba esclareceu que se pretende ir ao encontro do 

programa proposto no projeto, dentro desta nova conjuntura com programas de 

financiamento comunitário diferentes e com menor valor financeiro disponível. 

Deste modo, considerou que o estudo arquitetónico será na prática um programa a 

seguir e propõe que se definam prioridades para realizar as candidaturas e que este 

se desenvolva na sua concretização por etapas, passo a passo conforme sejam 

aprovados os respetivos financiamentos, nomeadamente dos programas 

comunitários ou da administração central de apoio às Associações. O município irá 

assumir, se aprovado o acordo entre o GDA e o município, o pagamento da 

componente nacional e acompanhará o desenvolvimento do projeto. --------------------- 

- O Sr. Vereador, Dr. Jaime Miranda congratulou-se com a preocupação do Sr. 

Presidente com as obras do GDA e espera que tenham concretização e bons 

resultados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O que sabemos é que na ULSNA não existe correspondência entre o pedido pelo 

médico, pois constou-se que a câmara não atendia ao que o médico precisava, mas 

fomos falar com ele e nada disso era verdade. Tudo o que foi pedido à câmara e 

estava ao nosso alcance foi feito. ------------------------------------------------------------------------

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

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, 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 11:30  horas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

____________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 

______________________________ 


