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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 24/2021 REALIZADA EM 02 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Aos dois dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a reunião 
ordinária da Câmara Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença 
do Presidente da Câmara, Luis António Abelho Sobreira Vitorino e os Vereadores, Luis 
Manuel Maçãs Aires Costa, Cristina de Fátima Almeida Castanho Novo, Paula Cristina da 
Mata Trindade, José Manuel Ramilo Pires. -------------------------------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o Vereador Jorge Miguel da Silva Rosado, cuja falta foi 
justificada pelo falecimento do seu avô. Pediu para ser substituído pelo membro seguinte 
na lista do Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 vinte e oito de 
outubro de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que no passado fim-de-semana a intempérie que atingiu o concelho 
provocou quedas de árvores e valetas entupidas e lençóis de água nas estradas, mas com 
o apoio das juntas de freguesia e dos bombeiros resolveu-se tudo dentro da normalidade. 
Relativamente à estrada da Ponte Velha referiu que já informou o empreiteiro uma vez que 
a obra está a decorrer e para que não volte a acontecer. -------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que no dia 7 de novembro se vai realizar uma caminhada 
da rede Transalentejo pelo perímetro da Barragem da Apartadura e convidou todos os 
interessados na modalidade. Informou também que terminaram as comemorações do mês 
do idoso, decorreu tudo com normalidade e deu possibilidade aos idosos de participarem 
em várias atividades, passeios, desportos, etc. ---------------------------------------------------------  
A Vereadora Cristina Novo perguntou quem vai pagar os prejuízos causados pela 
intempérie nas obras da estrada da Ponte Velha uma vez que a obra iniciou à 3 ou 4 meses 
e depois parou e o que é está a ser feito pela Câmara Municipal sobre isso. ------------------- 
O Presidente respondeu que não houve prejuízos a registar, os cabos da EDP foram 
repostos, e a estrada é da responsabilidade do empreiteiro uma vez que a obra está 
entregue, no entanto, pediu que a Engª Soledade Pires desse mais alguns esclarecimentos, 
tendo a mesma informado que o fiscal da obra já deu indicação ao empreiteiro para ser 
limpa a estrada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo perguntou ainda ao senhor Presidente quando é que foi a 
última reunião da proteção civil e quando será a próxima reunião, uma vez que há membros 
novos com os presidentes das juntas de freguesia, o que pensa fazer nesse sentido. ------- 
O Presidente respondeu que vai reunir em breve com as juntas de freguesia e vai abordar 
o tema nessa reunião, também se apercebeu que os Bombeiros não têm meios suficientes 
e vai falar com o Comandante para perceber o que se passa. -------------------------------------- 
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O Vereador José Manuel Pires falou novamente nos prejuízos causados pela chuva, 
nomeadamente que na obra da estrada da Ponte Velha deve ter havido danos sobretudo 
tout venant que precisa de ser recolocado nos sítios onde saiu e no final das obras há 
sempre trabalhos a mais. E a pergunta da Vereadora Cristina era para saber a quem apurar 
responsabilidades neste caso, ou seja, a estrada vai ter de ser limpa e tem de ser reposto 
trabalho que já estava feito. Perguntou quem vai pagar isso. --------------------------------------- 
O Presidente respondeu que o empreiteiro é o responsável por entregar a obra de acordo 
com aquilo que contratualizou. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires disse ainda que não tem havido reuniões da Proteção 
Civil, o Presidente do Municipio é o representante máximo, foi-lhe perguntado com clareza 
quando pretende reunir e desviou a resposta dizendo que vai reunir com as freguesias. Por 
isso, perguntou-lhe quando é a próxima reunião da Proteção Civil. ------------------------------- 
O Presidente respondeu que não tem nada marcado. ----------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires desejou à Vereadora Paula Trindade um bom trabalho e 
todos têm esperança que seja uma mais valia nesta gestão da câmara municipal. ----------- 
Referiu também que está na ordem do dia as alterações climáticas que fazem pensar em 
termos globais e a câmara não pode passar ao lado, uma vez que se vai discutir o 
orçamento deixou a ideia de por exemplo, na área da construção civil abrir a possibilidade 
das casas auto-sustentáveis produtoras da sua própria energia e abrir esta possibilidade 
aos privados. Sugeriu também a criação de um pacote de medidas que fixem as pessoas, 
como a isenção de taxas de licenciamento para este tipo de construção. Falou também na 
recolha dos resíduos verdes através de um sistema de compostagem que podia ser depois 
disponibilizado aos agricultores. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente informou que já existe uma estratégia para os bio-resíduos que está pronta 
a ser candidatada e vai de encontro ao que disse o Vereador. A candidatura está submetida 
e aguarda resposta do Fundo Ambiental. Deu também conhecimento que o municipio 
pretende ir substituindo os veículos em fim de vida por carros elétricos e também estão 
sensíveis às questões ambientais para reduzir custos, quer no aproveitamento das águas, 
quer em painéis solares, mas é preciso que os técnicos das obras também tenham essa 
perceção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Vereador Luis Costa acrescentou ainda a este tema que o municipio está inscrito no 
projeto Eco-Escolas e foram recentemente condecorados com a bandeira verde pela 
participação da escola na recolha de materiais recicláveis. Deu os parabéns aos 
professores e alunos que dinamizaram a iniciativa. ---------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires deu os parabéns ao Grupo Desportivo Arenense por ter 
reativado o futsal. Referiu que já passaram os cinco anos do prazo da candidatura da obra 
do Pavilhão Polivalente de Santo António das Areias e está na hora de melhorar o pavilhão 
para o público, faz todo o sentido haver um alargamento da bancada, melhorar os 
balneários e apresentar um projeto de melhoria no futuro para atrair novos atletas do 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminou a sua intervenção dizendo que está nesta reunião em substituição do Vereador 
Jorge Rosado a quem enviou os sentidos pêsames pelo falecimento do seu avô. ------------ 
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O Vereador Luis Costa informou que tem de se pensar numa intervenção para o pavilhão 
e como há também necessidade de um ginásio para evitar que os nossos jovens se 
desloquem para Castelo de Vide vai ponderar essa hipótese ao lado do pavilhão fazer um 
anexo até para outro tipo de atividades. Informou ainda que reuniram com o GDA e 
afloraram temas que possam realizar com o apoio da câmara, deu os parabéns ao clube 
pela reativação do futsal que é uma tradição no concelho, tem uma equipa de infantis e vão 
reativar a malha e definir uma estratégia para desenvolver o desporto no concelho. ---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 
O Sr. José Manuel Baltazar felicitou os novos eleitos, fez votos que a Vereadora Cristina 
Novo seja mais pró-ativa neste mandato, uma vez que já não está em regime de 
substituição. À Vereadora Paula Trindade desejou felicidades e bom trabalho para todos 
juntos fazerem por Marvão. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Lamentou que o edital da reunião de 22 de outubro só tenha sido publicado 2 dias antes da 
reunião e por isso não teve conhecimento da realização da mesma, além disso o regimento 
foi alterado e não foi publicitado para conhecimento dos munícipes. ------------------------------ 
O Presidente respondeu que o Regimento é igual apenas foi retirado o segundo período 
de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. José Manuel Baltazar disse que é um contrassenso da parte do executivo quando 
apela às pessoas que venham às reuniões e mudam para as 10 horas, noutro tempo este 
horário já existiu e não correu bem, mas o delfim do Sr. Presidente criticou o horário e assim 
fizeram. É um absurdo fazer as reuniões a esta hora, é impróprio para quem quer vir assistir, 
e assim estão a afastar os munícipes, mas garantiu que ninguém o vai afastar a não ser 
motivos de saúde que o impeçam de estar na reunião.  ---------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que as pessoas são livres de vir às reuniões e o objetivo não é 
impedir ninguém, disse ainda que o Sr. Baltazar não pode vir fazer considerações tem 
apenas de colocar perguntas objetivas, de acordo com o estipulado no Regimento. Por isso 
hoje é última vez que isto acontece. ------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. José Manuel Baltazar manifestou o seu desagrado pelas palavras do Sr. Presidente 
e referiu que consulta as atas da câmara e tem de vir expor na reunião o que se passou 
pois só pode discutir os assuntos na reunião seguinte. Mais Referiu que é livre de manifestar 
o seu desagrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Perguntou se o executivo vai ter uma assessora. ------------------------------------------------------ 
O Presidente respondeu que não vai ter assessora, tem uma funcionária nos serviços de 
secretariado e esse vencimento que recebe. ------------------------------------------------------------ 
O Sr. José Manuel Baltazar perguntou ao Vereador Luis Costa sobre a recolha dos 
ecopontos na Ladeira do Tragasal que estão cheios há meses. Disse que a estrada da 
Ponte Velha está em obras, mas agora com os lancis feitos fica muito estreita e dificulta 
camions e autocarros. Quanto ao que aconteceu com a intempérie no sábado, já tinha 
alertado para isso no passado e o problema foi o atraso no início da obra. --------------------- 
O Vereador Luis Costa tomou nota da recolha dos ecopontos para saber o que se passa. 
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O Presidente respondeu que houve um primeiro concurso para a obra que ficou deserto e 
foi de novo lançado outro, motivo pelo qual a obra atrasou. ----------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires disse ao Sr. Baltazar que seja sempre igual a ele próprio 
e não se deixe intimidar. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. José Manuel Baltazar respondeu que têm de ter muito cuidado com ele para não 
haver problemas e afirmou que ninguém o intimida. --------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 22 de outubro, que foi 
aprovada em minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 
de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A ata foi aprovada por maioria, com a abstenção do Vereador José Manuel Pires, por não 
ter estado na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-24/21) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 209 de 29/10/2021, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 1.620.394.71 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 132.186.37 €  -------------------------------------------------                                                                                                                                                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS -------------------------------------------------------------------------------- 
ROTARY CLUB DE SETÚBAL - ENTRADA GRATUITA NO CASTELO E MUSEU 
MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Rotary Club de Setúbal, visita Marvão no dia 6 de novembro e solicitam a possibilidade 
de entrar gratuitamente no Castelo e no Museu Municipal. -------------------------------------------
Despacho do Vice-Presidente: “À Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLÉGIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - VALÊNCIA DE ALCÂNTARA - 
ENTRADA GRATUITA NO CASTELO --------------------------------------------------------------------
Pela Professora Maria del Carmen Correa Magro, foi solicitada a entrada gratuita para um 
grupo de profesores que fazem parte de um Projeto Erasmus e que vêm da França, da 
Croácia, do Chipre e da Grécia e pretende visitar a Vila de Marvão no dia 23 novembro. 
Despacho do Vice-Presidente: “À Exma. Câmara Municipal.” ---------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 16ª ALTERAÇÃO ÀS GOP - PARA 
CONHECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 95/21) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. -------------

Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXXVII FEIRA DA CASTANHA - PROPOSTA DE PREÇOS ---------------------------------------- 
Proposta do Presidente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“A propósito da realização deste grande evento do concelho de Marvão, XXXVII Feira da Castanha e no âmbito 
das competências previstas no n.º 1 do artigo 509º do Código Regulamentar do Município de Marvão, proponho 
que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-as entradas no evento sejam cobradas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão, 1 
€ por entrada, revertendo o total da receita para os mesmos, bem como a responsabilidade pela sua cobrança; 
-cada pacote de castanhas assadas 1€; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
-cada caneca de vinho 0,50 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-uma senha para vinho gratuita colocada em cada caneca vendida pela Santa Casa da Misericórdia de Marvão.”  

Não participou na discussão e votação deste assunto a Vereadora Cristina Novo, 
tendo-se ausentado da sala, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do 
artigo 69º do CPA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade dos restantes membros. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE MARVÃO E A ASSOCIAÇÃO 
DE CULTURA E AÇÃO SOCIAL DE MARVÃO - ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 96/21) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------ 
O Vereador José Manuel Pires vota contra por entender que a ACASM foi envolvida neste 
processo sem estar vocacionada para o mesmo e está-se a tornar definitivo. Os órgãos 
sociais pouco ou nada são envolvidos neste processo e não beneficia em nada a 
Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa disse que têm noção do tipo de disciplinas que podiam englobar e 
sugeriram que este ano fosse de novo incluído o empreendedorismo, que já tece sucesso 
e entenderam que devia ter continuidade com a concordância da ACASM e os órgãos 
sociais foram envolvidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador José Manuel Pires referiu ainda que a disciplina foi implementada por ele 
enquanto vereador e para dar essa disciplina é necessário ter formação e um guia d boas 
práticas. Espera que as pessoas ligadas a essa disciplina possam ter essa formação. 
Sugeriu que contactem já o Centro Alice Nabeiro. ----------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que há duas funcionárias com essa formação, a Raquel 
Cruz e a Dora Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o acordo de colaboração, com um 
voto contra do Vereador José Manuel Pires, uma abstenção da Vereadora Cristina 
Novo e três votos a favor dos eleitos pelo PSD. ---------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 10h55m. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 
 

______________________________ 
 
 
  


