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Ata da 2ª reunião da Comissão de pontos de interesse municipal sem resposta 

 

No dia 19 de abril de 2022, pelas 20 horas, reuniu por videoconferência a Comissão, com 

a presença do Presidente da Mesa, Jorge Marques, o 1º Secretário, Tiago Teotónio 

Pereira, a 2ª Secretária, Natércia Fernandes e pelo Grupo Municipal do Partido 

Socialista, Jaime Miranda e Catarina Bucho Machado. O Grupo Municipal Marvão à 

Frente PSD/CDS-PP optou por não participar nos trabalhos da comissão conforme o 

exposto na 1.ª ata. 

 

O ponto único da ordem de trabalhos era o preenchimento da grelha de análise com 

novos assuntos e a formulação das questões a enviar ao executivo municipal. 

 

Com base no trabalho desenvolvido foi completada a grelha de análise: 

Nº Assunto Datas Âmbito Comentários 
ou registos 
escritos 

Observações Nova questão ao 
Executivo 

1 Carta Educativa 04-04-
2018 

Recomendação    Evidências sobre o 
interesse de Marvão 
em integrar o 
processo de revisão 
da C. Educativa, 
juntamente com 
outros concelhos? 

  25-06-
2020 

Pergunta    

2 Arranjos 
exteriores da 
Unidade de 
Cuidados 
Continuados da 
Beirã 

22-06-
2018 

Recomendação   Foi elaborado algum 
projeto ou orçamento 
sobre esta 
deliberação, com a 
colaboração da J. 
Freguesia? 
(Evidências) 

  28.05.2020   Presidente 
diz que 
arranjos 
serão feitos 

Qual a razão deste 
projeto ter saído das 
GOP? 

3 Requalificação 
do tratamento 
de águas 
residuais dos 
Galegos  
 

24-06-
2019 

Recomendação   Quais as garantias 
que podem 
apresentar de que o 
tratamento de 
esgotos nos Galegos 
está a ser feito de 
forma adequada e 
isenta de riscos? 
(Evidências) 

4 Construção de 
um Parque de 
Lazer nos 
Alvarrões  

20-09-
2019 

Recomendação   A Câmara mantém o 
objetivo de executar 
este projeto? Em que 
local? Data? 

  21.02.2020 Pergunta    
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5 Vedações – 
Criação de um 
Regulamento 

25.06-
2020 

Moção   O executivo mantem 
o compromisso 
assumido na última 
assembleia em 
relação à data em que 
o Regulamento tem 
condições de ser 
aprovado? 

  25.09.2020 perguntas    

  Sessão de 
trabalho 
vedações 
12-07-
2021 

    

  30-04-
2021 

Recomendação    

  10.09.2021     

6 Criação de um 
Conselho 
Municipal de 
Habitação 

25-06-
2020 

Pergunta   Quando vai ser 
instalado este 
conselho? 

  18-12-
2020 

Pergunta   A Estratégia Local de 
Habitação que está a 
ser posta em prática 
tem algum contributo 
das Juntas de 
Freguesia, da 
Segurança Social e 
das entidades 
representadas na 
Rede Social? 

7 Código 
Regulamentar – 
Apoio aos 
dirigentes 
Associativos 

09-2018 pergunta   Foi aprovado algum 
processo, no âmbito 
desta medida? 
(Evidências) 

  26.06-
2020 

pergunta    

8 Código 
regulamentar - 
Artigo 226o 
Sinalização - 
:“deve o 
Município de 
Marvão proceder 
à regularização, 
no prazo máximo 
de seis meses, de 
toda a 
sinalização 
municipal” 

    Quando vai ser 
cumprida a 
regularização integral 
da sinalização, de 
acordo com o cód. 
Regulamentar? 
A sinalização vertical 
que tem sido 
colocada em vários 
locais, nos últimos 
dois anos, esta dentro 
da lei? 
 

9 Abaixo Assinado 
– Circulação e 
Estacionamento 
na 
Vila de Marvão  

29-11-
2019 

   Existe um plano de 
reordenamento das 
vias de circulação e 
dos locais de 
estacionamento no 
interior da Vila de 
Marvão? E respetiva 
regulamentação? 

  18.12.2020 pergunta  Ausência de 
marcação de 
reunião 
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  21-02-
2020 

pergunta  Munícipe e 
Tiago Pereira 
questionam 
Câmara 
sobre 
ausência de 
reunião 

 

  30-06-
2021 

pergunta  Munícipe 
pergunta 
Câmara pela 
ausência de 
reunião com 
população e 
ação no tema 

 

10 Competência 
obras por 
administração 
direta  

26-02-
2021 

pergunta   As obras efetuadas 
por administração 
direta dos serviços, 
efetuadas no anterior 
mandato, foram 
aprovadas de acordo 
com a competência 
da Câmara Municipal, 
uma vez que foi 
chumbada a 
delegação desta 
competência no Pres. 
Da Câmara? 

  30.04-
2021 

pergunta    

  30.06.2021     

  10.09.2021     

11 Árvores 
Fechadas 

16-02-
2018 

pergunta   Existe algum tipo de 
diálogo com as 
Infraestruturas de 
Portugal sobre o 
futuro das estrada? 

  26-02-
2021 

   Qual a fase do projeto 
da ciclovia com 
Castelo de Vide? 
(Evidências) 

12 Candidatura a 
Património 
Mundial 

25-09-
2021 

pergunta  Saída de 
Elvas da 
candidatura 

O dossier da 
candidatura teve 
algum 
desenvolvimento nos 
últimos 12 meses? 
(evidências) 

  26.02.2021 pergunta   Porque razão esta 
documentação nunca 
foi entregue, 
conforme 
compromisso 
assumido? 

  30-04-
2021 

  Vice 
Presidente 
Câmara 
indicou que 
iria preparar 
um dossier a 
entregar aos 
membros da 
Assembleia 

 

  30-06-
2021 

  Dossier ainda 
não entregue 
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13 Edifício da 
Fronteira de 
Galegos 

26.02-
2021 

pergunta   O funcionamento do 
Posto de Turismo a 
criar no edifício é 
assegurado pela 
Câmara? Qual o 
horário e modelo? A 
câmara mantém a 
intenção criar um 
restaurante no 
edifício?  

  30-04-
2021 

pergunta    

  30-06-
2021 

pergunta    

14 Processos Ifap 26.02.2021    Em que data o 
Executivo prevê 
avançar com a 
Auditoria 
independente sobre 
estes processos? 

  30.04.21     

  30.06.2021     

  10.09.2021     

15 Quinta dos Olhos 
dÁgua  

21.09-
2018 

   Qual o plano 
estratégico que o 
Município tem para 
aquele espaço? Em 
concreto para a parte 
de alojamento? E a 
sua ligação com a 
Ammaia? (evidências) 

  28.05.2020    O Presidente da C. 
Municipal de Marvão 
de Marvão será 
candidato à 
Presidência da 
Comissão de 
Cogestão PNSSM 
durante o atual 
mandato? E da futura 
Associação? 

16 Edifício da 
Sociedade da 
Portagem 

25.09-
2020 

pergunta   A obra de 
recuperação do 
edifício possui projeto 
e orçamento? Data de 
lançamento de 
concurso? 

 

  

A Mesa da Assembleia Municipal vai agora remeter as questões formuladas ao executivo 

municipal, dando conhecimento à Comissão de todas as respostas que cheguem.  

 

Deu-se por terminada a reunião pelas 21h15.  


