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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 3/2022 REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, 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, Jorge 
Miguel da Silva Rosado, Luis Manuel Maçãs Aires Costa, Cristina de Fátima Almeida 
Castanho Novo e Paula Cristina da Mata Trindade. ---------------------------------------------------- 
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 dois de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que o municipio recebeu o Selo de Qualidade da água referente a 
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As celebrações do 24 de janeiro apesar de serem ainda de forma discreta, não deixaram 
de assinalar esta data tão importante para o concelho e informou que estão a refletir no 
sentido de fazer uma monografia sobre António de Matos Magalhães que foi a figura de 
maior destaque na restauração do concelho. Foi feita uma apresentação desta data nas 
escolas para dar a conhecer aos alunos a importância desta data. ------------------------------- 
Informou ainda que o novo site do municipio já está a funcionar. --------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou da presença dos jovens missionários da Universidade de 
Évora em Santo António das Areias e que estiveram em missão por todo o concelho com 
um trabalho bem realizado dando apoio e levando alegria às pessoas mais desfavorecidas, 
ajudaram na limpeza e as pessoas elogiaram a simpatia e a atenção dos voluntários. 
Apresentaram uma peça de teatro no Centro Cultural de Marvão, a quem agradeceu a 
cedência da sala. Foi uma semana repleta de coisas boas e espera que no próximo ano já 
possam interagir nos lares e nas escolas. ---------------------------------------------------------------- 
Deu os parabéns ao José Mário Magalhães que alcançou o 3º prémio no concurso de tapas 
e pinchos e também felicitou Joana Vieira e Ana Raquel Cruz pelos prémios que receberam 
no Trail de Alter do Chão em representação do GDA. -------------------------------------------------
A Vereadora Paula Trindade deu conhecimento da 17ª edição da Quinzena Gastronómica 
das Comidas d’Azeite de 12 a 27 de fevereiro, com o seguinte programa: ---------------------- 
12 de fevereiro 

10h30 - Conversas d’Azeite - “Sustentabilidade, Biodiversidade e Circularidade no Olival” 
Recinto da Casa do Povo de Porto da Espada 
 19 de fevereiro 

10h30 
Visita ao Olivoturismo - Lagar Museu “Azeite Castelo de Marvão” 
Galegos 
 26 de fevereiro 

10h00 
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Prova de Azeites - Saber Degustar Azeite 

Mercado Municipal de Santo António das Areias 
  
27 de fevereiro 
10h00 
Mercado do Azeite Novo 

11h00 
Showcooking 
Com animação musical 
Jardim do Castelo de Marvão. 
 
A Vereadora Cristina Novo felicitou as quatros juntas de freguesia do concelho pela 
iniciativa conjunta da organização de caminhadas e deu os parabéns à junta de freguesia 
de Santo António das Areias pela caminhada que ontem realizou e que correu muito bem.  
O Vereador Jorge Rosado concordou com a iniciativa de fazer uma monografia sobre 
António de Matos Magalhães. Felicitou o PS pela expressiva vitória alcançada nas eleições 
realizadas no dia 30 de janeiro em particular no Alto Alentejo com a eleição do Ricardo 
Pinheiro e do Eduardo Alves a quem deu os parabéns. Agradeceu ainda às pessoas que 
integraram as mesas de voto e tudo decorreu com normalidade. Agradeceu a confiança no 
Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abordou o Presidente sobre alguns assuntos e colocou algumas questões, tendo começado 
por se referir à publicação da câmara no dia da restauração do concelho em que dizia que 
o executivo deseja a todos um dia feliz, mas, na fotografia só pareciam os eleitos do PSD, 
perguntou se o executivo é composto por três ou por cinco pessoas, pois foram eleitos cinco 
membros para o executivo camarário, se contam apenas três, os outros vereadores não 
precisam de estar aqui. Pediu que se comuniquem bem as coisas. ------------------------------ 
O Vereador Luis Costa esclareceu que foi um erro de comunicação a fotografia publicada 
no facebook onde estão os vereadores com pelouros, pediu desculpas pelo sucedido. ----- 
O Vereador Jorge Rosado disse ao Presidente que gosta de apresentar os projetos várias 
vezes, e cada fase é apresentada em cada ano do mandato e isto verifica-se no boletim 
municipal, em que apresenta o projeto da piscina fluvial sem auscultar a junta de freguesia 
e sem os vereadores terem conhecimento. Nota-se uma degradação clara das contas ao 
longo dos quatro anos do mandato. Continua a apresentar o projeto do Centro de Negócios 
da Portagem como se fosse a maravilha, um projeto que não dá resposta às necessidades 
do concelho e não se sabe qual é a utilidade, pediu que não enganem as pessoas, 
apresentou uma maquete sem ser discutida pela câmara. ------------------------------------------- 
Perguntou se já foi dada resposta ao Sr. Alexandre Bandarra sobre o arranjo do caminho 
de acesso a sua casa que lhe foi garantido pelo Vereador Luis Costa e pelo Encarregado 
Luis Barradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Falou também no esgoto em Porto da Espada que foi pedido a utilização de um terreno 
privado para passagem esgoto e o Presidente comprometeu-se mas as condições não 
foram cumpridas e as pessoas estão descontentes. -------------------------------------------------- 
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O Presidente respondeu que não sabe o sítio exato a que se refere, mas ao longo do tempo 
foi falando com várias pessoas e a obra ainda não está fechada, no entanto, vai pedir 
explicações ao Engº Nuno Lopes. -------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao lote da Portagem tem projeto e vai ser posto em consulta pública mas só 
avançará se tiver financiamento, o projeto da piscina fluvial é para dar conhecimento à 
população para saberem que a camara está a desenvolver projetos e situações e pode ser 
este desenho ou não, o mais urgente são as comportas e estão também a prever o 
alargamento do solário. Sobre o Porto da Espada é a zona que pode ter uma área industrial. 
Salientou que o Vereador Jorge Rosado também tem culpas das contas degradadas, pois 
fazia maioria com o Vereador de direita no mandato passado e condicionaram a governação 
desta casa e fizerem aumentar subsídios e muitas situações. As contas não foi dinheiro mal 
gasto estão a fazer obras e há pedidos de pagamento a fazer, como para a obra da escola 
e do alargamento da estrada em que 400 mil euros dão logo um rombo nas contas, mas 
tranquilizou que não vão entrar em rutura financeira, e nunca se fizeram tantas obras como 
agora. Sobre o pedido do Sr. Bandarra é uma situação que não pode avançar sem o parecer 
da CCDRA para a colocação betão ou betuminoso nos rodados, temos de aguardar por 
essa autorização. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador Luis Costa acrescentou ainda que já respondeu ao mail do Sr. Bandarra a 
informar que já fez todos os pedidos de parecer para poderem avançar com o arranjo do 
caminho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que o Sr. Presidente tem sempre a mesma cassete 
quando as contas estão mal é responsabilidade de todos, quando estão bem é 
responsabilidade é do Presidente da Câmara. mas essa desculpa não serve, está à vista a  
aquisição de novas viaturas, os gabinetes cheios de gente para dar resposta á promessas 
que fez, reforço de avenças, vídeos bonitos, desperdícios com custos de água e 
autoclismos velhos, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que o Vereador quer dar a entender que o Presidente é um 
desperdiçador de dinheiro, mas daqui a seis meses cá estará para ver as contas. ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 
O Sr. José Baltazar perguntou ao Presidente se tem ideia de fazer algum empréstimo. --- 
Perguntou que caminhos andam a alcatroar pois não viu nenhum Edital. ----------------------- 
Teve conhecimento que vai haver controlo de funcionamento dos funcionários e perguntou 
qual é o beneficio e os prós e contras, pois no passado havia a preocupação em controlar 
os horários que eram uma bandalheira ou agora é para dar a imagem da câmara em 
controlar os trabalhadores por ter sido incentivado pelos que o criticavam ao logo do 
mandato. Perguntou ainda se há muitas dívidas à camara. ------------------------------------------ 
O Presidente respondeu que as contas estão a ser acompanhadas e não está previsto 
pedir empréstimo só se houver obras estruturantes. A aplicação de betuminoso foi feita por 
audiência prévia, não foi convite, são caminhos que em tempos já tiveram alcatrão, estavam 
degradados e reabilitaram-se agora. ----------------------------------------------------------------------- 
Sobre a assiduidade é uma questão que já vinha sinalizada desde o ultimo mandato e sabia 
de situações menos corretas que queriam corrigir, apesar do controlo eletrónico estar 
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previsto na lei, se tem custos ou benefícios logo se verá. Os carros voltam às oficinas no 
final do dia e vai ter uma fechadura biométrica para controlar o acesso ao parque de 
máquinas, não é nada inovador nem transcendente são ajustes que se fazem nos serviços.  
Relativamente às dívidas a câmara envia carta a quem tem rendas e águas em atraso. ---- 
O Vereador Jorge Rosado falou do betuminoso para lembrar que no último mandato houve 
uma vitimização do executivo e o PS fez um levantamento e verificou que nesta colocação 
são notórios os compromissos pessoais do Presidente, que diz que são caminhos que já 
estavam, mas o caminho da Torre tem necessidade se ser reparado e não foi considerado. 
Tem de cumprir as promessas, mas não há munícipes de primeira e de segunda. -----------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 17 de janeiro, 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 da Vereadora Paula Trindade que não 
esteve presente 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- 03/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 25 de 04/02/2022, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 442.053.06 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 213.456.17 € -------------------------------------------------                                                                                                                                                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 
PROCESSO Nº 21/2019 - RUI JORGE SOUSA VIDEIRA AUGUSTO - PORTAGEM - 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO -------------------------------------------------------------------- 

Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: --------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com o exposto na informação da fiscal municipal, o processo 
em epígrafe, localizado na Rua da Ponte Romana, na Portagem, cujo requerente é o Sr Rui Jorge Sousa Videira 
Augusto, tem a sua licença caducada nos termos da alínea d) do nº3 do artº 71 do RJUE, pelo facto das obras 
não terem sido concluídas no prazo fixado na licença. ------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do disposto no nº5 do mesmo artº, as caducidades previstas devem ser declaradas pela Exmª 
Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado. --------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o exposto, propõe-se a V. Exª enviar este processo para a Exmª Câmara Municipal, para 
deliberar a notificação da caducidade ao proprietário e conceder-lhe um período de audiência prévia previsto 
no artº 121 e seguintes do CPA, determinar ainda que a audiência prévia se processa de forma escrita ou oral 
e determinar o prazo nunca inferior a 10 dias, para dizerem o que se lhes oferecer. ----------------------------------- 
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À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a caducidade, notificar por 
escrito o proprietário e conceder-lhe um período de audiência prévia de 10 dias 
previsto no artº 121 e seguintes do CPA, para se pronunciar. -------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PEDIDO DE EXECUÇÃO DE VISTORIA - RUA DO OUTEIRO - PORTO DA ESPADA ---- 

Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: --------------------- 
 
“Tenho a honra de informar V. Exª, que tendo já um processo sobre uma edificação em ruína localizada na Rua 
do Outeiro, no Porto da Espada, a mesma nunca seguiu, decorrente da deliberação camarária de 06/06/2016, 
por ter sido impossível o contacto com o Cabeça de Casal da Herança de Francisca Picado Ramiro. ------------ 
Desta ocorrência, foi à data informado o Sr Manuel Lacão da Fonseca, então reclamante do estado de 
conservação deste imóvel, à junta de freguesia de S. Salvador da Aramenha, posteriormente enviado para a 
Câmara Municipal analisar. O então reclamante do estado deste imóvel, Sr Bruno Fonseca, relembra no seu 
mail o processo de 2016, ainda sem resolução. Deste modo, informa-se V. Exª que nos termos do dever de 
conservação do edificado, a Câmara Municipal pode a todo o tempo ou a requerimento de um interessado, 
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade ou à melhoria do arranjo estético. Esta deliberação deverá ser precedida de vistoria a realizar 
por três técnicos a nomear pela Câmara Municipal, dois dos quais com habilitação para ser autor de projeto, 
correspondentes à obra objeto de vistoria. Deve ainda ser nomeado um suplente para as faltas e impedimentos.  
Do ato que deliberar a realização da vistoria e respetivos fundamentos, deverá ser notificado o proprietário do 
imóvel, neste caso o Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Ramiro, com a seguinte morada: Carvalhal, S. 
Julião, 7300-453 São Julião, Portalegre, por carta registada expedida, com pelo menos uma antecedência 
mínima de sete dias de antecedência. Nos termos, do exposto nos artº 89 a 90 do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, coloca-se a V. Exª o envio deste assunto para deliberação da Exmª Câmara 
Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a informação técnica 
e nomear os técnicos para a vistoria: Engº Nuno Lopes, Engº Victor Frutuoso e Helena 
Barbas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - TINTOS - SANTA MARIA 
DE MARVÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito nos Tintos, artigo matricial 141, 
freguesia de Santa Maria de Marvão. ----------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - RELVA DA MOURA - 
SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS --------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Relva da Moura, artigo matricial 
21, freguesia de Santo António das Areias. --------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - PRADO/ESCUSA - SÃO 
SALVADOR DA ARAMENHA -------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Prado - Escusa, artigo matricial 
1949, freguesia de São Salvador da Aramenha. --------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - VALE DE RÓDÃO - SANTA 
MARIA DE MARVÃO ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Vale de Ródão, artigo matricial 
249, freguesia de Santa Maria de Marvão. ---------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  
1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2022 E 1ª ALTERAÇÃO ÀS GOP - 
PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2022 E 2ª ALTERAÇÃO ÀS GOP - 
PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MIGUEL JOSÉ REIA DA MATA - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DO 
MONTANTE EM DIVIDA -------------------------------------------------------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira: “Após análise do email enviado pelo 
arrendatário, coloco à sua consideração propor à Câmara Municipal a aprovação do pedido efetuado pelo 
requerente, de acordo com o artigo 518º do Código Regulamentar do Município de Marvão” ------------------------ 

O Vereador Jorge Rosado lamentou o encerramento de mais um espaço na Portagem e 
relembrou o que transmitiu no início da pandemia que era necessário o municipio ter 
capacidade de adaptação. Este caso em concreto funcionou bem até ao Covid e houve 
decisões de restrição na Portagem que condicionaram muito quem vive sobretudo do 
período de verão. Quando se fala do apoio às empresas por parte do municipio devem-se 
definir prioridades e foram dadas outro tipo de regalias a quem se quis instalar mesmo em 
frente a este negócio. Agora este arrendatário propõe uma série de situações e quer saber 
o que pensam fazer para não o prejudicar mais.  ------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que não teve, nem tem intenção de prejudicar ninguém, e 
salientou que a câmara não se mete nos negócios, neste caso o arrendatário fez a gestão 
que entendeu e a estratégia para desenvolver o negócio tem de ser dele próprio e nem 
todos são capazes de gerir. Mais referiu que neste caso houve várias situações e a câmara 
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sempre foi ajudando. A roulote que ficou em frente não prejudicou esta pessoa e aproveitou 
para informar que já estão a tratar das ligações elétricas e da ocupação de via pública. ----  
O Vereador Jorge Rosado reforçou que este é um exemplo de um negócio que funcionava 
e neste momento tem muitas dúvidas que tenha continuidade. Alertou para olharem este 
caso e para o outro lado da piscina fluvial. Agradeceu ao arrendatário que está a ser 
honesto e tem vontade pagar quando há muitas pessoas que ultrapassam estas dividas.  
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido do requerente. -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAPA DE FLUXOS CAIXA ---------------------------------------------------------------------------------- 

O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 13/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------ 

O Vereador Jorge Rosado voltou a frisar que este ponto mostra o que já disse sobre a 

degradação dos últimos anos e o desperdício de recursos que vão dar dificuldades de 

tesouraria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por maioria com duas abstenções do PS e três votos a favor do PSD. -------

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

PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO SALDO E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 1ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO E 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 14/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------- 

 

O Presidente deu uma breve explicação sobre a revisão apresentada nomeadamente a 

gestão do trafego na Vila de Marvão, a Estratégia Local de Habitação e vai agir para 

conseguir o projeto de acessibilidades do castelo. ------------------------------------------------------ 

O Vereador Jorge Rosado referiu que foram convocados sobre esta revisão e transmitiram 
as intenções para esta integração de saldo. Considerou positivo a abertura da avaliação 
para uma solução de regulamentação do trânsito na Vila, mas a questão da mobilidade é 
tão importante como regular o trânsito e há que pensar uma solução conjunta. Estão de 
acordo e disponíveis para dar contributos. Considerou positivo também a reabilitação da 
habitação nos Cabeçudos e o projeto de acessibilidade ao castelo. Como pontos negativos, 
mais um reforço na verba para a obra do GDA que já derrapou para o dobro do valor 
inicialmente previsto. A Estratégia Local de Habitação com meio milhão de euros e sendo 
financiado vêm com bons olhos, mas recordou que a estratégia local de habitação não é só 
a habitação social. É necessário integrar o loteamento de Santo António das Areias, do 
Vaqueirinho e da Beirã. Lamentou que nesta introdução de saldo não haja resposta sobre 
as duas principais preocupações das pessoas: ausência de rede móvel em muitas aldeias 
do Concelho e uma resposta clara para a saúde, era preciso uma resposta para os cuidados 
de saúde primários em Marvão e preocupa-o a resposta da ULSNA que de uma forma clara 
refere que continua a aguardar que o municipio sinalize o espaço em Marvão para o centro 
de Saúde, uma vez que está integrado na mesma candidatura que a unidade de saúde de 
São Salvador. Está em risco este investimento e o Presidente e o Vice-Presidente são 
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responsáveis por não terem ainda sinalizado o espaço em Marvão para a realização da 
obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que estão a falar do espaço em Marvão mas não é fácil nem 
consensual, a obra de São Salvador não avançou mas não tem a ver com o espaço para o 
centro de saúde de Marvão nem com o facto de quererem dizer que é por ser uma câmara 
gerida pelo PSD. Vai haver um local para fazer o centro em Marvão. ----------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que houve falta de empenho, falta de atitude do 
Presidente e do Vice-Presidente na procura de soluções e que apenas se pode queixar 
deles próprios. Desde o início do processo que colaborei na procura de soluções, mas 
nunca senti que o Presidente estivesse verdadeiramente empenhado neste processo, 
continua a política do deixar andar. ------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente disse que há no distrito presidentes de primeira e de segunda, e disse ao 
Vereador Jorge se quer que monte uma tenda à porta do hospital. Depois de ter reunido 
com o Dr. Francisco Reis houve novo concelho de administração e o Vereador que não 
venha aqui às reuniões vender a banha da cobra. ----------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar a revisão, com duas abstenções 
do PS e três votos a favor do PSD. Foi também deliberado submeter a revisão à 
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto do PS: “O sentido de voto dos vereadores eleitos pelo partido socialista é de 

abstenção pelos argumentos anteriormente apresentados, reforçando a enorme preocupação que temos 

com a degradação das contas do municipio nos últimos 4 anos.” ------------------------------------------------------

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

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPIO DE MARVÃO - GRUPO DESPORTIVO 
ARENENSE - UNIÃO DA JUVENTUDE ARENENSE - TRAIL MARVÃO 2022 ---------------- 
Numa parceria entre o Municipio de Marvão o GDA e a UJA o presente Acordo define a 
organização da prova Trail Marvão para o dia 20 de fevereiro de 2022. -------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 

sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 15/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o acordo. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARVÃO SOLIDÁRIO - JOAQUIM ROLO MILHO - REANÁLISE DO PEDIDO --------------- 
Na sequência da deliberação de reunião de Câmara Municipal, de 17 de janeiro de 2022, 
foi reavaliada a candidatura pelos serviços do setor social do municipio e submete-se 
novamente à camara municipal a informação da Drª Vanda Costa. -------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 16/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------ 

O Vereador Jorge Rosado disse na última reunião que este pedido não vinha 

fundamentado para aquilo que realmente se destinava e agora vem novamente para ser 

reavaliado com nova informação da técnica. Nas eleições todos ouviram as pessoas e neste 

pedido foi ao local ouviu as necessidades dos idosos e a informação não correspondia ao 

que existe no terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente respondeu que foi a forma como a Informação foi feita que não resolvia a 

situação mas está reformulada. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MINUTA DE ADENDA AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA - ÁGUAS DO ALTO 
ALENTEJO E.I.M. 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 17/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a adenda ao Contrato e 
submeter o mesmo à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 11h10m. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 
 

______________________________ 
 
 


