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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 4/2022 REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Aos vinte e um 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 dezasseis de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente apresentou uma nota de pesar pelo falecimento de Leone Holzhaus, artista 
residente no nosso concelho durante mais de duas décadas e com uma vasta obra na área 
da pintura que promoveu a nossa região. Informou que no dia do funeral falou com a família 
e mostrou a recetividade da câmara em acolher o espólio da artista. ----------------------------- 
Deu conhecimento que a localização do centro de saúde em Marvão está praticamente na 
reta final de resolução, está em negociações para acertar com a Santa Casa da Misericórdia 
de Marvão um valor para a renda. A mesa administrativa vai ter reunião hoje e depois disso 
serão acertados os valores. Está-se a tratar da possibilidade do centro de saúde ficar onde 
está para não haver mudança. Vai ter uma reunião na próxima quinta-feira com o Conselho 
de Administração da ULSNA e com a CCDR para as possibilidades do financiamento e para 
não se perder o financiamento e haver uma adaptação ao protocolo existente, que tinha a 
informação que teriam que doar o edifício à Unidade Local de Saúde e assim sendo tem de 
se alterar essa cláusula e propor uma cedência do edifício por 25 anos. Já fez um contacto 
prévio com a CCDR e tudo indica que esta situação será ultrapassada. ------------------------- 
Informou que fez uma ronda pelas freguesias para perceber onde pode agir para haver 
mais eficiência dos serviços e em março vai dar início aos protocolos a celebrar. ------------ 
Informou também que reuniu com a Associação de Regantes e soube da dificuldade na 
rega que não chega a vários pontos do regadio, a situação será reposta com brevidade. 
Informou ainda que reuniu a comissão municipal de Proteção Civil onde foram abordados 
temas do Covid, da vacinação e dos incêndios.  ------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que este fim-de-semana o concelho esteve em grande 
ao nível do desporto, no sábado a prova Norte Alentejano O-Meeting com mais de 800 
atletas no Pereiro e à tarde em Marvão, tudo correu bem, agradeceu aos funcionários do 
municipio que se envolveram e que foram espetaculares no apoio à prova e deu os 
parabéns à Associação 4 Caminhos. Também o Trail de Marvão e a caminhada trouxeram 
cerca de 500 atletas, foi uma prova bem organizada entre o municipio a UJA e o GDA, 
agradeceu a todos este trabalho que já vem de trás, todos de envolveram e o resultado 
esteve à vista, com os participantes a darem os parabéns. Agradeceu aos voluntários e aos 
funcionários do municipio que colaboraram para que a prova fosse um êxito. ----------------- 
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A Vereadora Paula Trindade deu conhecimento que reuniu com o grupo de trabalho dos 
quatro municipio do Parque Natural, o Turismo do Alentejo e a Associação Ibérica para 
Recuperação do Património no sentido de fazer uma candidatura em rede para proteção 
do património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A quinzena do azeite está a decorrer e agradeceu aos convidados que promoveram o 
concelho, vai haver uma prova de azeites no mercado e Santo António das Areias e uma 
feira do azeite novo e showcooking no jardim de Marvão.  ------------------------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo referiu que os eleitos pelo PS acompanham a nota de pesar 
pelo falecimento da Leone e complementam com a proposta que hoje apresentam sobre o 
espólio da pintora. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado falou da reunião da comissão do Co-Gestão do Parque que se 
realizou em Castelo de Vide e na qual o Presidente da Câmara de Marvão não esteve 
presente. O municipio líder é Castelo de Vide e cada vez se nota mais distanciamento e 
desinteresse de Marvão neste processo, em que o parque natural faz abrande cerca de 
90% deste território. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enalteceu e deu os parabéns à Junta de Freguesia de São Salvador da Aramenha pelo 
lançamento de um folheto sobre a freguesia, em parceria com o Instituto Politécnico de 
Portalegre. O desenvolvimento reconhece-se pela capacidade de trabalho dos executivos 
e apelou que a informação disponível no nosso posto de turismo seja atualizada, existe 
apenas um folheto do Turismo do Alentejo que já está desatualizado e nos dias de hoje 
existem outras formas de comunicar com as pessoas. Julga que aproveitando este trablho 
da freguesia da Aramenha, possa ser replicado a todas as juntas com o apoio do município 
e que sejam revistos os conteúdos sobre o concelho. ------------------------------------------------ 
O Presidente referiu que não foi convidado para a reunião de apresentação da Co-Gestão 
em Castelo de Vide, esta foi uma apresentação à população de lá e cá em Marvão vai haver 
também. No entanto, elucidou o Vereador Jorge Rosado que não está distante desta 
comissão, se estivesse não fazia uma candidatura conjunta com os outros municípios do 
parque natural para recuperação de muros de pedra, calçadas e choças. ---------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu-se à saúde que após dois anos começam a desenvolver 
contactos, o anterior conselho de administração já tinha dito que a solução das instalações 
de Marvão ficarem no mesmo local, era uma não solução, a câmara ficou de apresentar 
uma alternativa ao existente. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que a candidatura onde estão inseridos a extensão de São 
Salvador e do centro de Marvão não é a mesma dos centros de saúde do Crato e Nisa. 
Marvão é singular e não é fácil encontrar uma situação de convergência que de uma melhor 
resposta. Tem duzentos mil euros para gastar em Marvão e não tem imóveis no momento 
para resolver de repente, não sabem se os terrenos na envolvente da Santa Casa são 
propriedade da instituição e está a trabalhar no antigo parque de máquinas que é a melhor 
solução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 
O Sr. António Bonacho chamou a atenção para os valores cobrados aos munícipes pelo 
serviço de limpeza de fossas, nomeadamente na discrepância entre serviços, ou seja, é 
cobrada uma taxa fixa e os quilómetros desde o estaleiro que agora é em Santo António 
das Areias e antes era desde Marvão. Deu o exemplo de um munícipe das Reveladas que 
paga um valor superior só por ser agora mais distante do parque de máquinas. Pediu que 
estas situações pudessem ser analisadas para haver uma forma justa e igual para todos. - 
Perguntou ainda se quando a empresa das águas entrar em funcionamento este tipo de 
serviços continua a cargo do municipio ou passa para a empresa. ------------------------------- 
O Presidente respondeu que todos estes serviços passam para a empresa, começam em 
julho a cobrar a água e vai ser gradual, porque é uma situação complexa que não se resolve 
de um dia para o outro. Além disso os funcionários não querem transitar. ----------------------- 
O Sr. António Bonacho referiu que vai ficar muito oneroso para os munícipes, pediu para 
verem a possibilidade de abranger alguns locais onde não há conduta de esgotos e deu 
como exemplo os Carris. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que na próxima semana vai ter reunião sobre os investimentos a 
candidatar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado abordou o tema do limpa fossas para lembrar que no mandato 
anterior já tinha identificado estas queixas dos munícipes sobre os valores cobrados em 
que o mesmo serviço tem custos diferentes. Antes da transição devem ser mais criteriosos 
com os quilómetros que nem sempre são os mesmos. ----------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que estas oscilações de preço podem ter a ver com os sítios das 
descargas, mas pode analisar a questão. ----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. José Baltazar ficou muito admirado que na reunião de hoje o PS apresenta uma 
proposta sobre o espólio da Leone e o Presidente propõe o mesmo, até parece que estão 
a disputar a ver quem chega primeiro à meta. ----------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que o PS reconheceu sempre e valorizou o trabalho 
da Leone e em vida tentou criar sempre condições para ela exercer a sua atividade em 
Marvão. Acha umam coincidência que após esta proposta surge logo de seguida a mesma 
da parte do PSD. No entanto, é sinal que merecem o interesse das duas forças políticas 
representadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa referiu que o importante é ter em consideração o trabalho que foi 
feito e não quem faz a proposta. No dia do funeral teve oportunidade de falar com a família 
e transmitir esta intenção. ------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 07 de fevereiro, 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 unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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- 04/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 35 de 18/02/2022, que acusava os seguintes saldos: -------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 799.580, 47€ ------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 213.516,17 € -------------------------------------------------                                                                                                                                                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - MOUCHÃO - 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 no Mouchão, artigo matricial nº 
107 da 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 - 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 Rua da Fonte - Escusa, artigo 

matricial nº 219 da freguesia de São Salvador da Aramenha. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 

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

INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA 

CONHECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES URBANISTICAS - PARA CONHECIMENTO -------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROJETO DE ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO DA PRAÇA DOS OUTEIROS EM STº 
ANTº DAS AREIAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: --------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que decorrente do processo de desafetação de uma área do domínio público 
municipal para o domínio privado do município, de 836.26m2, aprovada pelas Exmªs Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal, apresenta-se a alteração a este loteamento. A alteração em causa centra-se 
essencialmente na alteração do Lote 9, destinado a habitação e pela sua alteração e uso da restante área 
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privada do município para a constituição de mais três lotes neste Loteamento. Junto se anexa a planta de 
síntese do existente assim como a nova planta de síntese com os respetivos quadros sinópticos, a Memória 
Descritiva e o Regulamento. Foram alteradas as definições urbanísticas no Regulamento, de modo a estarem 
de acordo com o Decreto Regulamentar nº 5/2019, de 27 de setembro. Mais se informa que da apreciação das 
regras aplicáveis à totalidade do prédio, que gerou o primeiro projeto de loteamento, e agora com esta alteração 
que passou o mesmo de 9 para 12 lotes, verifica-se a sua conformidade com o disposto no artº 65 do 
Regulamento do PDM de Marvão, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------- 
 Índice de utilização bruto de 0.70, para uma área total do prédio de 12.250,61m2 e uma área de construção 
máxima de 5.270,79m2, verifica o valor (5.270,79/12.250,61=0.43<0.70) ------------------------------------------------- 
Índice de Utilização líquido de 1,00, verifica, uma vez que a área do lote é igual à área máxima de construção. 
Índice de implantação de 0.6, verifica, uma vez que a área de implantação máxima de cada lote corresponde a 
0.60 da sua área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cércea máxima de 2 pisos, ou seja um nº de pisos máximo de 2, verifica. ----------------------------------------------- 
Afastamento do lote ou parcela ao eixo da via de 6m, verifica. ---------------------------------------------------------------- 
A largura mínima da faixa de rodagem também verifica, uma vez que todo o loteamento confina com arruamento 
público existente já com essa largura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estacionamento de 1 fogo para habitação (artº 65do Regulamento do PDM), verificado no interior do lote. Como 
todos os lotes têm uma área superior a 300m2, deverá existir três lugares por fogo, acrescido de 20% para 
estacionamento público (artº 80 do Regulamento do PDM). No interior dos Lotes existe área para o 
estacionamento de pelo menos 2 viaturas e no espaço exterior temos uma área de 442.35m2 correspondente 
a aproximadamente 30 lugares de estacionamento. Retirando dois lugares por fogo, uma vez que os lotes 
comportam esses lugares próprios, no exterior temos um lugar por fogo, restando 18 para o público, ou seja 
50% do estacionamento. Para a verificação do disposto no artº 87 do Regulamento do PDM, verifica-se que o 
mesmo já se localiza em área urbana consolidada dotada de equipamentos de utilização coletiva e de espaços 
verdes de utilização coletiva. De acordo com o exposto coloca-se à consideração superior da Exmª Câmara 
Municipal esta alteração a este Loteamento Municipal, a qual nos termos do nº 5 do artº 7 do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação, deverá ser submetida a discussão pública, nos termos estabelecidos no 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Neste caso considero não ser aplicável o anúncio, uma 
vez que se trata de uma alteração, devendo esta, antes da respetiva aprovação pela Câmara Municipal ser 
precedida de um período de discussão pública de 15 dias, através de aviso no Diário da Republica, na 
comunicação social e no sítio da internet do município. ------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 18/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------ 

O Presidente explicou que havia 2 blocos habitacionais e não fazendo sentido, ficou a ideia 
de aumentar os lotes de 9 para 12, a obra está pronta e falta fazer o registo. Já tinha sido 
aprovado um pedido de desafetação de áreas e admitiu-se a existência de comércio e 
serviços associado à habitação. Agora tem de ser colocado à discussão pública para 
aprovar a alteração. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado concordou com a questão do comércio e serviços e falou na 
dimensão dos lotes, comparando com os outros do municipio em que algumas pessoas 
compra dois lotes para poderem construir habitações maiores. ------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta ao 
loteamento e proceder à discussão pública por um período de quinze dias. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROJETO URBANO DE ACESSIBILIDADES/INCLUSÃO SOCIAL DE STº ANTº DAS 
AREIAS - 1ª FASE - TRABALHOS COMPLEMENTARES ------------------------------------------ 

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 anexa do responsável pela fiscalização 
desta obra, Engº Nuno Lopes, verificaram-se lacunas no projeto elétrico desta empreitada aquando do 
enfiamento da cablagem e de acordo com a própria fiscalização da E-Redes. Tratou-se de tubagem com 
diâmetros pequenos que impedem a passagem dos cabos, troços de cablagem com dimensões inferior ao 
necessário para alimentação dos consumidores e a falta de baixadas. De acordo com a informação do fiscal da 
obra, o projetista foi informado e aceitou a necessidade destas alterações para a correta execução dos 
trabalhos. Para a respetiva correção teve de se substituir a tubagem já enterrada por outra de diâmetro superior, 
tendo novamente de se proceder à abertura das valas e respetiva execução de pavimento já executado. Nos 
termos do disposto no artº 370 do CCP, estes trabalhos são considerados trabalhos complementares e 
representam 9.72%, inferior ao valor máximo permitido no ponto nº4 do mesmo artº. A execução destes 
trabalhos por outro empreiteiro provocaria um aumento considerável de custos para o dono de obra. À 
consideração superior e da respetiva Câmara Municipal a aprovação da realização destes trabalhos 
complementares.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Engª Soledade Pires esclareceu que dado o volume de trabalhos das infraestruturas 
elétricas e dentro do que estava previsto no projeto e com as exigências da E-Redes, não 
comportava os cabos elétricos necessários. Estes trabalhos são necessários para a boa 
conclusão da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que não se lembra de uma obra do municipio que não 
tenha trabalhos a mais, lamenta ver esta gestão dos recursos públicos, foi a obra do GDA 
com um aumento do valor e aqui volta a acontecer o mesmo. Perguntou onde está o 
projetista que não identifica estas necessidades quando os projetos são feitos. Custa-lhe 
que neste tipo de projetos não se veja isto, já houve derrapagem no projeto dos outeiros, 
no GDA e na Praça de S. Marcos. ------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente disse ao Vereador Jorge que está a fazer uma tempestade num copo de 
água e estas situações são detetadas no decorrer das obras, também gostava que não 
houvesse trabalhos a mais, mas agora tem de se avançar. Além disso também não é 
engenheiro para analisar os projetos. ---------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que quem sinaliza as necessidades são os políticos.   
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar os trabalhos complementares com 
duas abstenções do PS e três votos a favor da Coligação Marvão à Frente. ------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA - ABERTURA DE CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO 
MUNICIPAL - LARGO DR. JOSÉ MARTINS GRALHA - MARVÃO ------------------------------- 
Proposta do Presidente para abertura de concurso para atribuição de habitação em regime 
de arrendamento, sita em Largo Dr. José Martins Gralha n.º 3, em Marvão, de acordo com 
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o n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento do Parque Habitacional de Marvão, anexo R.11, 

do Código Regulamentar do Município de Marvão. -------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta e respetivo edital. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   

PROPOSTA DE PROJETO DE REGULAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE 
BASE NÃO TECNOLÓGICA DA BEIRÃ ----------------------------------------------------------------- 

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

mesmo arquivado (com ref. DA 19/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------ 

O Vereador Jorge Rosado considerou positivo a operacionalização do projeto mas propôs 

algumas alterações ao regulamento, à semelhança dos contributos que o PS deu para a 

revisão do Código Regulamentar, contribuindo para uma uniformização dos regulamentos.  

Nomeadamente no artigo 7º - “condições de acesso e de elegibilidade da candidatura deverá 

ser dirigida ao Sr. Presidente da Câmara”, propõe que seja dirigida à camara municipal; ---- 

No artigo 16º - nº 6 “candidatura haja sido aprovada é da responsabilidade do Presidente 

da Câmara” - deverá ser pela Câmara Municipal; ------------------------------------------------------- 

no artigo 18º “deve ser dado conhecimento ao Presidente da Câmara” - deverá ser à Câmara 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

no Artigo 20º - penalizações/reclamações e recursos: as reclamações referentes aos 

procedimentos são dirigidas ao municipio de Marvão; ------------------------------------------------- 

no artigo 21º - “todos os casos omissos serão apreciados pelo Presidente da Câmara” - 

deverá ser pela Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------------- 

Propõe que sejam substituídos estes termos. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de regulamento 
com as alterações propostas pelos vereadores do PS. ------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROPOSTA DE PROJETO DE REGULAMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS 
MUNICIPAIS DE MARVÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 20/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------ 

O Vereador Jorge Rosado considerou uma boa iniciativa regulamentar as isenções e por 
a consulta pública para possíveis contributos. Considerou igualmente importante ter em 
atenção o património classificado em Marvão, onde tem havido sempre diferentes 
interpretações sobretudo na isenção do IMI, no entanto agora vão aprovar para a proposta 
avançar para o período de discussão pública. ----------------------------------------------------------- 
O Presidente falou no caso de Marvão que foi pensado por causa de haver a questão de 
serem ou não casas de primeira habitação. Tem também a ver com a Direção Regional de 
Cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de regulamento. --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA - PROPOSTA - APOIOS IPSS´S -------- 
“As Instituições Particulares de Solidariedade Social,  nestes últimos dois anos de pandemia Covid-19 têm, 
como é do conhecimento de todos, passado por muitas dificuldades económicas associadas à mesma, uma 
vez que se tiveram que readaptar à nova realidade e aos impactos que daí advieram, o que implicou diversos 
custos suplementares de forma a proteger os idosos, colaboradores e a própria comunidade. ---------------------- 
O nosso concelho não foi exceção. De uma forma ou de outra, todas as IPSS´s sentiram necessidades e 
dificuldades, para as quais não estavam preparadas, ao longo deste percurso, nomeadamente, na aquisição 
de equipamentos de proteção pessoal e individual, na especialização das equipas de trabalho (formação), entre 
outras. Algumas instituições tiveram de recorrer a serviços de empresas de trabalho, porque com surtos na 
comunidade ficaram com os seus recursos humanos comprometidos, tendo tido custos muito elevados nos 
seus orçamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando esta a ser uma das principais preocupações sociais, uma vez que a pandemia ainda não terminou, 
e as Instituições continuam a prestar apoio e serviço às pessoas mais vulneráveis, sendo necessário o apoio a 
estas entidades para que possam continuar a prestar serviços de qualidade e com dignidade a quem mais 
precisa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, vimos solicitar a V.Exa., um apoio financeiro para fazer face aos obstáculos destas Instituições 
a fim de poderem ultrapassar estes momentos difíceis e lhes seja possível continuar a evoluir, como todas o 
têm feito até à fase da pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao abrigo do artigo 10.º do Regulamento municipal de Apoio às Associações Sem Fins Lucrativos e às IPSSs 
do Concelho de Marvão, propomos a abertura do aviso para as candidaturas a atividades regulares ou 
investimento – IPSS.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta para abertura de 
candidaturas para apoio regular, no montante de 25,000 € (vinte e cinco mil euros) 
para as Ipss´s e 5.000 € (cinco mil euros) para as outras Associações. --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA - PROPOSTA - ESPÓLIO DE LEONE 
HOLZHAUS -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-“Leone Holzhaus foi uma artista holandesa nascida em Bussum no ano de 1948 e residente em Portugal 
desde os anos 90. Era formada em Design na Academia Artibus mas a sua liberdade criativa revelou-se nas 
artes plásticas e sobretudo na pintura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Morou desde 2010 nos Barretos, transformando uma antiga mercearia tradicional na sua Habitação e mais 
recentemente inaugurou um espaço de trabalho e exposição no Castelo de Marvão onde se pode contemplar 
grande parte da sua obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A sua obra reflete em grande medida as tradições e costumes do nosso território, sendo que a forma como 
Leone captou esses momentos é única. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sem que a Artista tivesse pedido alguma vez algo ao Município, cabe-lhe a este, em representação de todos 
os Marvanenses, um último e derradeiro gesto de reconhecimento pela sua vida e obra. ---------------------------- 
Neste sentido, é proposto que sejam criadas as condições de acolhimento, tratamento e valorização do espólio 
de Leone Holzhaus Williams. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fica o executivo municipal mandatado de encetar com os legítimos herdeiros da artista esse diálogo, assim 
como a formulação jurídica que possa salvaguardar o melhor para ambas as partes.” -------------------------------- 
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O Vereador Jorge Rosado salientou que a ideia não é quantificar em termos financeiros, 
mas sim valorizar o trabalho e o reconhecimento pelo prestígio nacional do trablho da artista 
e para fazer perdurar no tempo este espólio para que não seja esquecido. --------------------- 
O Presidente informou que no dia do funeral contactou com a família e manifestou a 
disponibilidade da câmara municipal em receber o espólio. ----------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa acrescentou que a obra é importante e também haver a 
possibilidade de fazer uma exposição com acesso às pessoas para verem o trabalho desta 
artista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE 
EDIFICAÇÃO DE MUROS E VEDAÇÕES ---------------------------------------------------------------
“Face à falta de cumprimento do compromisso assumido pelo Presidente do Município de Marvão em Setembro 
de 2020 e em Julho de 2021, os eleitos pelo partido socialista vem por este meio apresentar um projeto de 
regulamento de muros e vedações. Com a presente proposta, que respeita o espirito da lei geral pretende-se 
que o Município tenha uma ferramenta legal que permite proteger e salvaguardar a autenticidade e 
singularidade do nosso património natural e retificar ou colmatar omissões ou situações menos corretas do 
código regulamentar. Com a aprovação do presente projeto pretendemos dar inicio ao processo de revisão do 
código regulamentar com a introdução deste regulamento que deve ser convenientemente analisado pelos 
serviços sob o ponto de vista técnico/jurídico e colocado em discussão pública.” ---------------------------------------- 
O Presidente disse que está a ser trabalhado e a Assembleia vai discutir esta situação 
motivo pelo qual agora não se sentem confortáveis para votar esta proposta que é 
complexa, deve ser analisada como base de trabalho e tem de ser bem vista. Esta proposta 
surge porque há uma empresa que faz vedações a torto e a direito, mas há outras vedações 
que não estão conforme e estão aqui para alcançar uma solução para isto. Informou que já 
contactou o Engº Pedro Inácio das Infraestruturas de Portugal para saber das vedações na 
estrada da Portagem para Marvão e foi informado que já notificaram a empresa porque as 
vedações não cumprem o distanciamento da estrada. Por isso, propôs que esta proposta 
fosse hoje retirada e viesse depois da assembleia municipal. É preciso perceber o que têm 
e dizer para depois desencadear um processo credível e sério, esta situação é dúbia, há 
artigos que se contradizem uns aos outros. Se o PS não concordar em retirar a proposta, o 
sentido de voto dos eleitos do PSD será contra. -------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que esta proposta só cumpre o que o Presidente se 
comprometeu a não fez e a situação tem vindo a agravar. O PSD não fez o trablho e quando 
os outros o fazem é contra. Hoje mesmo nesta reunião, o PS aprovou um assunto para ir a 
consulta pública e poder ser avaliado com os contributos que as pessoas vão dar para 
seguir depois os trâmites normais. Agora não vota a favor argumentando que não está bem 
feito. Disse ao Presidente, que quem o quer ouvir é a Assembleia Municipal. Todas as 
entidades externas emitem pareceres, verificam se cumprem e pedem informação à 
câmara. Esta proposta é para nos proteger e proteger o património, o anexo que 
acompanha foi feito por um jurista e não está a por em causa a questão da legalidade. Não 
aceita retirar a proposta para não se arrastar mais no tempo, o PSD é que não quer avançar 
com um regulamento para os muros e vedações. ------------------------------------------------------ 
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O Vereador Luis Costa referiu que acha muito estranho e muita coincidência quando o 
grupo do PSD já tem proposta para levar à Assembleia Municipal e agora esta cai do céu. 
Vota contra porque a proposta deveria ter disso discutida tecnicamente e politicamente e 
vem do nada a esta reunião quando tem de ser trabalhada entre todos. ------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo recordou que existe a necessidade de um regulamento e foi 
por isso que o PS iniciou este processo. ------------------------------------------------------------------ 
A Vereadora Paula Trindade referiu que este regulamento tem muitas medidas, tem de 
ser claro e fica na dúvida, devem tentar que seja o mais claro possível. ------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado disse que concorda com tudo o que for para aclarar, a diferença 
entre esta proposta de regulamento e da incubadora de empresas da Beirã, é que para a 
Beirã gera economia e emprego e fixa pessoas. Agora, não entende a posição do Vereador 
Luis Costa que não segue uma linha de coerência, ou seja, antes das eleições cada vez 
que o PS trazia este assunto das vedações era eleitoralismo, o IFAP era eleitoralismo, 
agora as eleições já passaram e o Vereador continua a não achar bem em se falar nos 
assuntos. Além disso, o Vereador Luis e a Vereadora Paula quando se pronunciaram sobre 
as vedações na estrada para Marvão disseram que não se sentiam confortáveis e se até 
podia ser um entrave à candidatura, agora para se resolver este assunto o PSD vota contra. 
O Vereador Luis Costa respondeu que a sua posição não é por falta de coerência nem 
por não querer resolver a situação, mas é preciso falar com os técnicos e darem as mãos 
para esta resolução. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado respondeu que o PS aprovou hoje dois regulamentos e não 
foram ouvidos sobre os mesmos, o que não impediu de votaram favoravelmente. ----------- 
O Presidente é da opinião que deve ser feito um regulamento em que todos se revejam e 
não agora de uma forma atabalhoada vir à reunião, este é um assunto muito sensível e o 
que estão a propor tem de ser bem analisado pois há muitas situações no concelho que 
não estão corretas e que depois vai doer a quem tiver de as resolver. Comprometeu-se a 
criar um grupo de trabalho para esta situação e debater o documento final que seja 
convergente para todos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente pôs a proposta a votação tendo a mesma sido chumbada com três votos 

contra da Coligação Marvão à Frente e dois votos a favor do PS. -----------------------------

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

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 11h30m. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 

_____________________________ 
 
 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 
 

______________________________ 
 
 


