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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 09/2020 REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2020 

 
Aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, realizou-se a reunião ordinária da 
Câmara Municipal, por videoconferência, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Luis 
António Abelho Sobreira Vitorino, e com a presença telemática 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 quinze horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de vinte e nove de 
abril de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que esteve em Marvão o Camião da Esperança para fazer testes 
ao Covid-19, tendo sido realizados 19 testes todos negativos. A situação do equipamento 
informático para os alunos está resolvida. A linha de apoio teve 44 pedidos, sendo 18 para 
a farmácia. Foi feita a desinfeção das ruas em colaboração com as freguesias. Está a ser 
feita on line uma aula de ginástica para fazer em casa. ----------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que os moldes das máscaras estão feitos e vão ser 
entregues às costureiras, para serem fornecidas máscaras às Instituições e à população. 
Acrescentou que os computadores e a internet para os alunos trabalharem em casa estão 
a ser acompanhados pela Drª Vanda e pelo Márcio, Técnico de Informática do Municipio 
para ajudarem a resolver as situações dos computadores que não tinham câmara, e agora 
está tudo pronto e com internet. ---------------------------------------------------------------------------- 
Completou a informação do Presidente, relativamente as aulas de ginástica, integradas no 
programa “Marvão a Mexer”, com duas atividades distintas, uma para gente mais jovem e 
outra para maiores de idade. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires manifestou a sua satisfação pela resolução da questão 
dos alunos que estudam em casa. ------------------------------------------------------------------------- 
Deu conhecimento do caso social de um jovem do concelho que pediu para ser 
acompanhado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deu conhecimento de que o Estado vai comparticipar em 80% material de proteção para 
empresas de cariz turístico e restauração, chamando a atenção para que não haja conflito 
de interesses com a proposta que vão hoje discutir. --------------------------------------------------- 
Acha que a criação de um fundo de emergência municipal, seria, em termos económicos, 
sociais e empresariais, muito importante, pois esta crise vai deixar empresas depauperadas 
e vão-se perder postos de trabalho, motivo pelo qual deviam amenizar esta situação o mais 
possível, como por exemplo, através do dinheiro que se tem poupado em combustíveis, 
nos transportes escolares e outros. Pediu se é possível saber quanto é que a câmara já 
poupou em combustível e horas extras a motoristas, uma vez que as viaturas paradas têm 
custos inferiores. Propôs que se aplicasse esta verba para haver alguma folga financeira e 
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aplicar nesse fundo económico municipal onde se pode recorrer para apoiar o relançamento 
da economia em Marvão. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Presidente respondeu que o caso do jovem já está sinalizado e vai ter acompanhamento 
pela Drª Vanda. Relativamente ao fundo proposto vai tentar saber o que envolve e se é 
possível por em prática. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu ao Vereador José Manuel dizendo que o fundo de 
apoio do Estado às empresas turísticas é distinto da proposta que o PS hoje apresenta e 
com a qual pretende que os consumidores tenham confiança no comercio do concelho e 
que tenha já estes equipamentos de proteção assim que abram as portas, esta proposta é 
uma mensagem positiva do Municipio a todos os empresários. ------------------------------------ 
Viu nas redes sociais que vinha a Marvão o Camião da Esperança e acha que os 
Vereadores deviam ter sido informados antes, até para poderem fazer a divulgação, viu 
também um vídeo do Vice-Presidente e do Dr. José Silva a transmitir confiança às pessoas, 
mas nesse mesmo dia houve quem quisesse fazer os testes no camião e não tiveram 
prescrição médica. Acha que se perdeu uma oportunidade pois nesta altura as pessoas dos 
lares e dos supermercados, que nunca deixaram de trabalhar, deviam ter ido fazer os 
testes. Sobre a questão da escola, na semana passada ainda havia problemas com o 
acesso à internet. Acha que o Ministério da Educação devia ter feito pressão junto da 
ANACOM para reforçar a rede móvel que tem sido um entrave para a escola chegar a casa 
de muitos alunos. Propôs que se enviasse uma certidão desta ata ao Ministério, 
manifestando a nossa preocupação e as dificuldades de acesso à rede móvel em vários 
locais do concelho de Marvão que está a dificultar o estudo em casa. --------------------------- 
No que diz respeito à estratégia adotada para as máscaras, lamentou pois é uma cópia da 
iniciativa das Juntas de Freguesia à qual a câmara não se associou, quando as freguesias 
têm um orçamento de cem mil euros e o da câmara é muito superior. Quando as máscaras 
estiverem prontas já a vida está a decorrer normalmente. ------------------------------------------- 
Colocou algumas questões ao Presidente, relativamente a situações que continuam por 
resolver, como por exemplo: ata da reunião de fevereiro, com a população de Marvão para 
regular o trânsito dentro da vila, onde ficaram compromissos assumidos, o concurso de 
assistentes operacionais se é para colmatar os pedidos da juntas de freguesia, colocação 
de iluminação no Vale de Ródão, quando os moradores manifestaram que não era 
necessário, uma vez auscultados pelo Presidente, pedido de resposta a perguntas sobre a 
colocação de vedações com 1,80m e vedação de acesso ao Rio Sever no Pego Ferreiro 
onde passa o PR2 dos Galegos. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que o Camião da Esperança veio a Marvão por sua própria 
iniciativa, pois a câmara tinha dado como resposta que não via necessidade de virem cá 
uma vez que não havia casos no concelho. Informaram mesmo em cima da hora que 
vinham na mesma e apenas o municipio pagou as treze refeições dos envolvidos nesta 
ação e da TVI, os alojamentos foram cedidos gratuitamente pelo Dr. Luis Catarino na Beirã. 
Mais informou que as pessoas que quisessem fazer o teste e não tivessem prescrição 
médica, esse custo era suportado pela câmara. -------------------------------------------------------- 
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O Vereador Luis Costa complementou a informação do Camião da Esperança, dizendo 
que houve indicações expressas da Drª Raquel da ULSNA, de que só faziam os testes com 
prescrição médica quem tivesse suspeita de alguns sintomas. ------------------------------------- 
O Presidente concordou com o envio da certidão ao Ministério da Educação, relativamente 
à necessidade de reforço da rede móvel, e informou que por iniciativa da MEO vai ser 
colocada uma nova antena na Beirã. ---------------------------------------------------------------------- 
Vão entrar oito assistentes operacionais para suprimir as dificuldades das freguesias. 
Quanto à colocação de iluminação no Vale de Ródão, não deu indicação para nada e vai 
averiguar o que realmente se trata, pois pode não ser iluminação pública. Sobre as 
vedações, informou que têm um 1,50m e não um 1,80m, estão em propriedade privada mas 
já lá foi a fiscalização. Falou também com o Parque Natural que o informou que a única 
situação ilegal neste caso foi o abate de árvores na galeria ripícola. Já falou com o dono da 
empresa para que tentasse amenizar estas situações nessa zona. No que diz respeito à 
ata da reunião com os moradores de Marvão, vai ver se está feita e o estudo é para avançar. 
O Vereador Jorge Rosado referiu que quando a Vereação coloca perguntas ao Presidente 
devia ter resposta, o que não acontece. Neste caso concreto também já viu boas práticas 
nesta empresa que dá postos de trabalho, mas neste caso a passagem dos animais não 
está assegurada no Pego Ferreiro e como destino de natureza também perde a 
autenticidade que existe no nosso concelho. ------------------------------------------------------------ 
A Vereadora Cristina Novo concordou que se tenham criado condições de igualdade aos 
alunos do Agrupamento de Escolas de Marvão e reforçou o pedido do Vereador Jorge ao 
reforço da rede móvel no concelho para haver um serviço com mais qualidade, tanto para 
os alunos como para toda a comunidade, que neste momento é essencial. -------------------- 
O Vereador José Manuel Pires referiu-se à iluminação no Vale de Ródão para dizer que 
as luminárias nunca foram pagas pela câmara, trata-se é de saber se estão a colocar luz 
ou a substituir linhas. A EDP tem interesse em que haja consumo de energia e isso sim é 
pago pelo municipio. Por isso, acha que se deve ter em atenção o que andam a fazer. Sobre 
a circulação dentro da vila de Marvão, acha que agora que não há trânsito era a melhor 
altura para regular o mesmo. Relativamente às vedações têm um impacto paisagístico 
duvidoso e se o Presidente falou com a empresa para amenizar o impacto, é duvidoso e 
deplorável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perguntou se o posto de carregamento de viaturas elétricas está pronto a funcionar. -------- 
O Vereador Luis Costa deu conhecimento das informações que lhe são facultadas pelo 
Engenheiro responsável da AreanaTejo que será para ligar brevemente e já está colocada 
uma proteção no local. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado perguntou que planeamento se tem feito para quando reabrir 
o castelo e o museu municipal. Se as situações pendentes foram feitas agora que não 
houve transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que estão a preparar os serviços para reabrir a câmara municipal 
na próxima semana de acordo com as normas de funcionamento adequadas. Foram 
colocadas proteções no castelo e museu e julga abrir a 18 de maio. Como não houve 
eventos neste período aproveitou-se para fazer algumas baixadas de água e outras 
situações no terreno. Pediu-se também aos funcionários que tinham dias de folga e férias 
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em atraso que as pudessem gozar durante este tempo. Agora quando regressarem vão 
avançar as obras por administração direta. -------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado sensibilizou para os tempos difíceis que se aproximam, 
realidade à qual temos de nos adaptar, agora a menos de duas semanas de tudo abrir, o 
espaço do castelo está lamentável, os sanitários necessitam de ser reparados, a carpintaria 
também, os pedidos das juntas não foram atendidos, a pinturas dos cemitérios podia ter 
sido feita. Apelou a que se planeiam já estas situações para a reabertura dos espaços. 
Passou-se um mês e meio nada foi feito. ----------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que está ciente das coisas que faltam fazer, mas os funcionários 
tiraram as folgas e as férias e não teve pessoal. Os espaços do castelo se estiverem 
contratualizados com a empresa terá de ser a mesma a faze-los. Quanto às juntas de 
freguesia está sempre disponível para colaborar. Sobre as máscaras, a câmara ainda antes 
da junta já tinha falado em as fazer e promover o voluntariado para isso através da 
interajuda com quem sabe costurar. Acha por isso, que não estão a proceder mal. ---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 20 de abril, 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. ------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-09/20) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------------- 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------------------------------------------------------- 
N.º 82 de 30/04/2020, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------- 

Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 732.769,15 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 3.028,05 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 17.623,84 € 
Conta n.º 484003096 Caixa Geral de Depósitos  10.407,48 € 
Conta nº 485403097 Caixa Geral de Depósitos 84.580,50 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 8.580,50 € 
Conta nº 557843085 Caixa Geral de Depósitos 17.357,59 € 
Conta nº 393061300140 Banco Totta&Açores, SA 10.141,17 € 
Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 13.750,58 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Conta nº 7664101553 

CCAM Norte Alentejano 29.243,12 € 

Conta nº 
3502280069996045068 

Caixa Geral de Depósitos-CRO 1.563,16 € 
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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         1.222,44 € 
Fundo de Maneio  500,00 € 
TOTAL:                 1.850.329,95 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.845.873,48 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 4.456,47 € 
Documentos  0,00 € 
TOTAL:  1.850.329,95 € 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  
8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2020 E 8ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO 2020/2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 
transcrito na íntegra, sendo o mesmo arquivado (com ref. DA-20/20) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------------- 
 
Os eleitos pelo Partido Socialista, apesar de terem votado contra o Orçamento 2020, 
vão-se abster nestas alterações por serem necessárias as obras/projetos a que se referem.  
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar as alterações, com as abstenções 
dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos pelo PSD e pelo CDS/PP. ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA DO PARTIDO SOCIALISTA - APOIO A EMPRESAS DE 
COMÉRCIO/SERVIÇOS, HOTELARIA E RESTAURAÇÃO ANÁLISE E DELIBERAÇÃO -  
“Enquadramento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Face aos efeitos catastróficos que esta pandemia esta a causar em todos os sectores da nossa sociedade e 
atendendo ao apoio que já prestamos e bem ao sector social, apoiando as instituições na aquisição de 
equipamentos de proteção individual, vimos propor o apoio às empresas de comércio/serviços, hotelaria e 
restauração, lançando um procedimento de aquisição de materiais de proteção individual no valor equivalente 
ao apoio prestado às IPSS`S de forma a criar condições de saúde nas empresas para que de acordo com o 
calendário de reabertura dos espaços que será apresentado amanhã pelo Governo de Portugal, possamos 
gerar a confiança dos consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do Concelho de Marvão, 
permitindo com uma única aquisição, ganhar escala e aliviar o nosso tecido empresarial (95% são 
microempresas), permitindo que todos possam regressar ao trabalho, gradualmente e em segurança. ---------- 
O Município de Marvão deve apoiar a reabertura gradual, com condições de segurança e que gerem 
CONFIANÇA nos consumidores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Operacionalização: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reabrir em condições muito excecionais, exige custos suplementares e as empresas não conseguem resistir 
sem os apoios Institucionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nestes sectores, para além dos vencimentos dos colaboradores e da aquisição das matérias primas surgem 
agora necessidades de novos investimentos. A reabertura será gradual e não será possível os espaços 
receberem o mesmo número de pessoas, pelo que as receitas serão muito diminutas. ------------------------------- 
Propomos adquirir os equipamentos de proteção individual para o arranque da actividade (viseiras, máscaras, 
luvas), de forma a que todas as pessoas que se encontram nesta linha da frente a prestar serviços possam 
estar devidamente protegidas, assim como desinfetantes para serem colocados nas entradas de todos os 
estabelecimentos e a disponibilização de um Guia Boas Práticas de acordo com as recomendações da DGS. 
Os equipamentos devem ser entregues nos paços do Concelho do Município, de acordo com as normas de 
segurança com a presença de um membro de cada força política representada na câmara municipal.” --------- 
 

Kit de proteção para Comércio e Serviços        

Marvão        

Tipologia N.º trabalhadores * 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS   

  N. quartos 

RESTAURAÇÃO   

  N. lugares 

COMÉRCIO   

  Área 

TRANSFORMAÇÃO/ INDUSTRIA /AGRICULTURA   

  N. trabalhadores 
  Apoios      
 
Luvas  
Máscaras 
Viseiras** 
Formação +  Guias de Boas Praticas*** 
Dispensador 300ml e suporte **** 
 
        

* Aferir pela declaração da segurança social de fevereiro*     

caso existam alterações ao quadro ou baixas, devem ser comunicadas e analisadas.       

        

** As viseiras aplicam-se para os funcionários que fazem atendimento direto ao consumidor.     

        
*** A formação base poderia ser dada pelo Centro de Emprego e/ou pelo comandante José Paulo ,  
conjuntamente com a entrega do Guia de Boas Práticas     

        
**** O dispensador de 300 ml seria colocado na entrada dos estabelecimentos com serviço de atendimento ao público, 
 devendo ser definida uma altura de acordo com as regras de acessibilidade(1,60m). 

        

O material atribuído tem como finalidade o arranque das atividades da 2.ª fase de reabertura de comércio,   



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 
 

--------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
                                                                                                                             2020.05.04 
 

 
 

 
 

136  

 18 de Maio e deverá ser entregue até 15 de Maio. 

Período temporal da proposta: 1ª semana de trabalho.” ------------------------------------------------------------------ 
        

O Vereador Jorge Rosado informou que a proposta foi preparada pelos dois vereadores 
e estão disponíveis para outros contributos que melhorem a mesma. ---------------------------- 
O Presidente referiu que tem ligações empresariais à empresa “Tapada dos Vidais, Lda” e 
não vai aderir a este apoio. Vota a favor da proposta, apesar de ser muito vaga e precisar 
de ser trabalhada para poder ser exequível. Pediu à Drª Ilda Marques que pudesse intervir 
para esclarecer de que modo esta proposta pode ser posta em prática. ------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado disse que desde o início do mandato nunca beneficiou de 
nenhum apoio nas empresas onde é sócio e auto exclui-se desses apoios nas empresas 
das quais é sócios: “Varanda do Alentejo I” e “Varanda do Alentejo II”. -------------------------- 
 O Vereador José Manuel Pires informou que prescinde deste apoio do municipio nas 
seguintes empresas no concelho de Marvão, das quais é sócio: ---------------------------------- 
Guerra & Pires, Smi, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Buscanivel, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Quintus, E. T. Lda. ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires referiu também que abdica da presença política na entrega 
deste material, uma vez que esta ajuda não precisa de ser politizada. --------------------------- 
A Drª Ilda Marques explicou todos os procedimentos necessários por parte da câmara para 
que a proposta seja executada. ----------------------------------------------------------------------------- 
Após discussão e análise entre toda a vereação, relativamente a distribuição igualitária para 
todas as empresas, o Presidente colocou a proposta a votação. ----------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta para ser 
operacionalizada da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------- 
equipamento equivalente a sete dias de trabalho: 
14 máscaras por trabalhador 
1 viseira por cada trabalhador no atendimento ao publico 
1 caixa de luvas por empresa 
1 dispensador de desinfetante   
 
1- Empresas, empresários em nome individual ou trabalhadores independentes, que 
exerçam a sua atividade no concelho de Marvão (de todas as áreas de atividade) – 
envio de declaração de início de atividade. -----------------------------------------------------------  
2 - Enviem a declaração Mensal de remunerações enviada para a segurança social 
referente ao mês de fevereiro, onde se possa verificar os trabalhadores da empresa 
(caso existam alterações ao quadro de pessoal ou baixas médicas devem ser 
comunicadas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Quantos dos trabalhadores indicados no ponto 2 estão no atendimento ao público; 
4 – Não ter dívidas ao Município à data da deliberação (4/5/2020). --------------------------- 
5 - Declaração de quando reinicia ou reiniciou a atividade após declaração do estado 
de emergência. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 17h25m horas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
______________________________ 

 
 
  


