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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 11/2022 REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022 

 
Aos dezasseis dias do mês de maio 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, 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 onze de maio 
de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que na passada quinta-feira esteve presente na reunião do 
Conselho Intermunicipal em Arronches onde esteve a Administração da ULSNA e  
Professora Filomena, a Presidente da ARS Alentejo, onde se debateram os investimentos 
na área da saúde no concelho de Marvão e percebeu-se que os problemas desses 
investimentos não estarem no terreno é da responsabilidade da ARS que tem arranjado 
constrangimentos na validação dos projetos. Ficou o compromisso de se resolver a situação 
e desbloquear o mais rápido possível para que a ULSNA lance os concursos, neste 
momento é esta a situação, a Presidente da ARS justificou-se mas acho que é bocado de 
má vontade porque nós já assinámos o protocolo praticamente há três anos. Há dois anos 
e meio que a ULSNA enviou o projeto para a ARS e esteve nove meses sem resposta. 
Depois o projeto foi avaliado vieram esclarecimentos e as alterações de propostas, a 
ULSNA resolveu as alterações propostas e enviou novamente à ARS. Esperamos que se 
resolva estamos todos empenhados nisso. -------------------------------------------------------------- 
Informou também que esteve em Lisboa com o Deputado Ricardo Pinheiro para perceber 
a disponibilidade para ajudar na situação do comboio turístico espanhol que vem de 
Salamanca até Valencia de Alcântara e na possibilidade depois até à estação da Beirã. 
Ficou o compromisso de se marcar reuniões com a tutela para se perceber se é viável o 
investimento da recuperação de 7 km da linha férrea entre a ponte do rio e a estação. ----- 
O Vereador Luis Costa deu os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Marvão pelo 20º aniversário e espera que comemorem muitos com sucesso, 
pois o sucesso dos bombeiros é o sucesso de todos nós. Destacou também a organização 
da Junta de Freguesia de Marvão no Mercadinho de Primavera é sempre bom dar alguma 
dinâmica à Vila, proporcionando aos nossos produtores que aqui exponham os seus 
produtos e tenham oportunidade de escoar foi um fim de semana agradável e deu os 
parabéns que Marvão precisa deste tipo de iniciativas e é sempre bem vindo. ---------------- 
A Vereadora Paula Trindade agradeceu dia 4 de maio no dia aberto da castanha e do 
castanheiro que se realizou com um balanço muito positivo entre entidades envolvidas e 
produtores com troca e partilha de conhecimentos importantes, não só para os produtores 
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do concelho, como também dos concelhos vizinhos. Este evento culminou com a primeira 
largada do parasitoide “torymus sinensis”que irá ajudar a controlar a vespa da galha do 
castanheiro. Deixamos o nosso agradecimento a quem participou e principalmente às 
entidades INIAV, ICNF, Direção Geral de Agricultura e RefCast, pelo trabalho que têm 
desenvolvido no nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------- 
Informou que estiveram presentes nos dias 10 e 13 de maio no Europeen Regions for Smart 
Comunity em Évora que reuniu líderes locais e regionais de toda a Europa para discutir e 
envolver os cidadãos e tentar arranjar uma co-promoção das pequenas cidades, aldeias e 
vilas a tornarem-se regiões mais inteligentes para um futuro melhor. ----------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado pegou no assunto que o Presidente abordou e que veio acabar 
com o mito que o problema da saúde no concelho de Marvão era responsabilidade da 
ULSNA que não colaborava, o que não é verdade. ---------------------------------------------------- 
Sobre o comboio turístico todos os eleitos do PS estão interessados em que esse trabalho 
seja feito e que possa andar para a frente, também foram informados que o Sr. Presidente 
tinha estado em Lisboa e congratulamo-nos com isso porque de facto é uma iniciativa do 
PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou que no dia 8 de maio o Ministro da Cultura esteve em Marvão a convite da 
concelhia do PS para apresentar o orçamento de estado que foi feito no Alto Alentejo, 
apelámos ao apoio a vários níveis nomeadamente um maior acompanhamento à Ammaia, 
o reforço do apoio ao Festival de Música, à necessidade de concluirmos a estrada das 
árvores fechadas, etc. Os eleitos locais deram estas informações ao Sr. Ministro de que 
Marvão é uma terra de cultura, com uma dinâmica positiva e é importante que o novo 
Ministro se sinta bem acolhido. ------------------------------------------------------------------------------ 
Deu conhecimento que recebeu a informação que tinham pedido sobre o dia internacional 
da juventude e perguntou à Vereadora Paula Trindade se tem conhecimento qual foi o valor 
investido no ano passado e se o facto de ser no ano eleitoral tem alguma relação com este 
ano em que pôs um teto de 5.000 euros. ----------------------------------------------------------------- 
Esta falta de coerência nós não a podemos aceitar porque os anos eleitorais tem de ser 
como os anos normais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Perguntou também se foi enviado o extrato da ata da reunião extraordinária à Meritíssima 
Juíza e o porquê de ainda não nos ter sido enviado informação sobre os autos da PJ na 
câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Felicitou também a junta de Marvão pela iniciativa do mercado da primavera é uma forma 
de escoar os produtos endógenos e dar alguma vida que a Vila precisa. ------------------------ 
A Vereador Paula Trindade respondeu que o teto máximo este ano são 5.500 euros para 
e esse a diferença tem a ver com o facto de ainda estarmos sob uma candidatura e este 
ano não se tem esse apoio. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa explicou que a câmara nunca fez diferenciação entre a UJA e a 
Maruam e mantiveram a coerência desde há muitos anos sempre o mesmo plafond. O que 
se passou em relação ao ano passado foi que a CIMAA fez uma candidatura a “Cultura em 
Rede” e foi nesse ótica que tivemos também cá o Tim e foi-nos dado um determinado valor 
para nós dinamizarmos e tinha de ser em contexto histórico, não podia ser utilizado em 
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outro local, entendemos que se havia essa verba a podíamos utilizar no festival da 
juventude, foi isso que aconteceu sem custos para o municipio. -----------------------------------   
O Vereador Jorge Rosado disse à Vereadora Paula que mais uma vez os seus colegas 
não lhe disseram que a candidatura Cultura em Rede é por dois anos e o que fizeram foi 
queimar os cartuchos todos no primeiro ano, porque se tivessem dividido o investimento 
teria dado 7.500 euros o ano passado e 7.500 euros este ano. É esta incoerência e esta 
falta à verdade que muitas vezes não é aqui dita e aconteceu na reunião extraordinária e 
aconteceu hoje aqui. Aquilo que o Vereador disse é verdade, era uma candidatura mas era 
para dois anos, como o ano passado era ano de eleições gastou-se tudo o ano passado. - 
O Presidente respondeu que após a reunião de hoje a ata será aprovada e será enviada à 
Juíza e a informação está a ser preparada pela Drª Vera para vos enviar. ---------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 
O Sr. António Machado, Presidente da Associação de Moradores dos Outeiros veio 
informar que vão realizar a festa de S. João em junho e o S. Miguel em setembro, perguntou 
ao Presidente se a câmara continua a apoiar as festas com a ajuda logística e com a 
atribuição de um subsidio como era hábito e qual o valor do apoio monetário para este fim. 
O Presidente respondeu que podem contar com todo o apoio logístico como sempre 
aconteceu, quanto ao subsídio tem de ser analisado e tem de se enquadrar no regulamento 
dos subsídios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado reforçou a necessidade de apoio às festas populares, situação 
que tem vindo a defender desde 2017. Antes de 2017 todos tinham noção que há muita 
dificuldade no movimento associativo e todos sabem das dificuldades financeiras das 
associações. É falta de planeamento, sabendo que há levantamento das medidas e que as 
associações querem fazer. Não haver hoje uma resposta é uma falha, as pessoas têm de 
planear e organizar as atividades, que fazem falta à comunidade no apoio social à cultura.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 2 de maio e da reunião 
extraordinária de 6 de maio, que foram aprovadas em minuta, nos termos previstos no n.º 
3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------ 
As atas foram aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 
como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª OD-11/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 91 de 13/05/2022, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 1.124.546.23 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 262.469.91 € -------------------------------------------------                                                                                                                                                                                            
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RATIFICAÇÃO/SANAÇÃO - DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE 17/01/2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 
Informação da Drª Vera Magro: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Constatou-se que na reunião de câmara ordinária realizada no passado dia 17 de Janeiro 
de 2022, não esteve presente a vereadora Paula Cristina da Mata Trindade, cuja falta foi 
justificada, tendo pedido para ser substituída pelo membro seguinte da coligação Marvão à 
frente PSD/CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o disposto no Artigo 78º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o membro que 
se encontre impossibilitado de comparecer pode ser substituído em caso de ausência 
inferior a 30 dias. A substituição far-se-á nos termos do disposto no Artigo 79º da Lei 169/99.  
 A senhora vereadora foi eleita pela coligação Marvão à Frente, em representação do 
partido CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo que, nos termos do disposto no Artigo 79º da citada Lei, deveria a senhora vereadora 
ter sido substituída não pelo membro seguinte da lista da coligação Marvão à frente, mas 
pelo cidadão imediatamente a seguir, na referida lista, do partido pelo qual foi eleita, isto é, 
pelo membro, Nuno Miguel Serra Pereira. ---------------------------------------------------------------- 
Ao invés foi a mesma indevidamente substituída pelo cidadão a seguir na referida lista, ou 
seja, por António Manuel Pereira Mimoso, cidadão que integra a lista, mas que pertence a 
partido diferente daquele pelo qual foi eleita, sendo que apenas em caso de impedimento 
do referido Nuno Miguel Serra Pereira, deveria o mesmo ter sido convocado e tomado parte 
na reunião realizada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verifica-se, pois que não se mostram cumpridos os procedimentos de substituição acima 
enunciados e que apenas em caso de impossibilidade de comparência do eleito Nuno 
Miguel Serra Pereira deveria ter sido chamado o eleito António Manuel Pereira Mimoso. --- 
A substituição não é obrigatória e não condiciona a existência de quórum do órgão, quer 
para reunir, quer para deliberar. ----------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido corretamente requerida a substituição e não tendo sido respeitados os 
procedimentos de substituição legalmente previstos dever ter-se por indevida a participação 
na reunião do eleito António Manuel Pereira Mimoso. ------------------------------------------------- 
No caso concreto, estaríamos assim perante um vicio que se traduziria na anulabilidade do 
ato, isto é, das deliberações tomadas com a presença do mesmo. Não obstante, estabelece 
o Artigo 163º, nº 3 do CPA um importante regime, cuja aplicação se fará quer por parte de 
administração, quer por parte dos tribunais. Esta disposição prevê que não se produz o 
efeito anulatório do ato administrativo, designadamente, nos termos da alínea c) se “ se 
comprove, sem margem para dúvidas, que, mesmo sem o vício, o ato teria sido praticado 
com o mesmo conteúdo. “Com efeito, analisadas as deliberações, verificamos que todas as 
deliberações foram tomadas por unanimidade, pelo que, se não considerarmos e 
contabilizarmos o voto do eleito António Mimoso, temos que, as deliberações tomadas 
continuam a ser aprovadas, e continuam a sê-lo, por unanimidade dos membros presentes, 
sendo-o agora (se não contabilizarmos o voto do eleito António Mimoso) por 4 votos 
favoráveis ao invés dos 5 votos anteriormente considerados e contabilizados. O artigo163º, 
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nº 5 do C.P.A. consagra o principio do aproveitamento do ato jurídico. Apesar da aplicação 
deste principio ser realizada mormente a propósito de vício formais e procedimentais, este 
não se esgota nesse âmbito, podendo destinar-se a outros vícios, designadamente 
materiais, desde que se verifiquem os pressupostos legais. Assim um ato violador de 
normas ou de princípios que regulam a forma de organização, funcionamento e atuação da 
administração, poderá continuar a produzir os seus efeitos jurídicos, apelando-se a valores 
de eficácia, eficiência, racionalidade, celeridade, poupança de tempo e recursos. ------------ 
De acordo com a jurisprudência “ não se justifica a anulação de um ato, (…) quando a 
existência desse vício não se veio a traduzir numa lesão em concreto para o interessado 
cuja proteção a norma visa, designadamente, no caso de um vício procedimental, quando 
a sua ocorrência não teve qualquer reflexo no procedimento administrativo.” Ac. STA, nº 
0161/07, de 22/05/2007.Está pois subjacente a preocupação com a prossecução e proteção 
do interesse público (artigo 266º da Constituição). ----------------------------------------------------- 
A norma prevista no Artigo 163º, nº 5 do C.P.A. permite que certo ato administrativo 
continue a produzir os seus efeitos jurídicos, pois que, não obstante a ilegalidade de que 
enferma, o ato administrativo não é anulado, permitindo-se que se mantenha na ordem 
jurídica, por aplicação do princípio do aproveitamento jurídico. ------------------------------------- 
O Artigo 164º do C.P.A. consagra a possibilidade de se proceder à ratificação, reforma ou 
conversão de determinado ato que enferme de ilegalidade. ----------------------------------------- 
Assim, por ratificação deverá entender-se a convalidação do ato através da supressão da 
ilegalidade. Por reforma deverá entender-se a conversão da parte do ato anterior que não 
está afetada por ilegalidade. E por conversão deverá entender-se a transformação do ato 
num novo ato através do aproveitamento dos elementos válidos do ato anterior. Todos eles 
constituem possibilidades de sanação do ato administrativo inválido, em que não há 
destruição dos efeitos do ato inválido como ocorreria no caso de anulação administrativa 
ou revogação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do nº 5 do Artigo 164º do C.P.A., desde que não tenha havido alteração ao 
regime legal, a regra é a de que a ratificação, reforma ou conversão retroagemos seus 
efeitos à data dos atos a que respeitem, o que tem por consequência que tudo se passa 
como se os atos fossem válidos, desde o momento, em que foram praticados. --------------- 
Um ato administrativo anulável pode ser objeto de ratificação, reforma e conversão. Um ato 
administrativo nulo apenas pode ser objeto de reforma e conversão. ---------------------------- 
A ratificação pode assumir duas formas. A ratificação-confirmação ou a ratificação-sanação. 
A ratificação-sanação consiste no ato administrativo pelo qual o órgão competente decide 
sanar um ato inválido anteriormente praticado, suprimindo a ilegalidade que o vicia (neste 
caso, a presença do eleito e a contabilização do seu voto nas deliberações tomadas em 17 
de Janeiro de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O ato de ratificação-sanação tem como efeito, substituir o ato ratificado por outro. ---------- 
Ocorre ratificação-sanação quando a administração confrontada com ilegalidade de um ato 
administrativo seu, pretendendo mantê-lo válido na ordem jurídica, pratica novo ato, com o 
mesmo sentido decisório, em que expurga o primeiro de vício formal gerador de invalidade. 
O ato ratificante substitui na ordem jurídica o ato ratificado. ----------------------------------------- 
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Atento, o supra exposto, propõe-se a V.Exa. que à luz do principio do aproveitamento do 
ato jurídico, submeta à Câmara Municipal, nos termos do Artigo 164º, nº 5 do C.P.A.,a 
seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – Que a Câmara Municipal delibere proceder à ratificação-sanação das seguintes 
deliberações tomadas em reunião de câmara ordinária de 17 de Janeiro de 2022: Da 
Divisão de Obras, ambiente e qualidade de vida: ------------------------------------------------------- 
-Atribuição de número de polícia-Aprovado por unanimidade; -------------------------------------- 
-Acessibilidades/inclusão social da Portagem-Corredor Pedonal do Eixo Nascente Poente 
da Portagem-1ª fase-Empreitada-Aprovado por unanimidade; -------------------------------------- 
-Acordo de Colaboração com a Altice-Infraestruturas subterrâneas de telecomunicações no 
corredor pedonal da Portagem-Aprovado por unanimidade; ----------------------------------------- 
Deliberações Diversas ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-Protocolo de Colaboração-Liga para a proteção da natureza e Município de Marvão.-
Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------ 
-Plano de Gestão de Riscos de corrupção e infrações conexas.-Aprovado por unanimidade. 
-Pedido de Permuta de Habitação-Gil André Andrade Fernandes-Aprovado por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Decisão Final do Júri do Concurso para habitação Municipal-Travessa dos Marroios-
Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
-Decisão Final do Júri do Concurso para habitação Municipal-Rua do Saco-Porto da 
Espada-Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 
-Proposta de Cedência de Habitação situação de emergência social. Aprovado por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Marvão Solidário.-Aprovação por unanimidade. Com vista a suprir a ilegalidade das 
referidas deliberações, decorrente da presença na referida reunião e da contabilização, nas 
deliberações tomadas, do voto do eleito António Manuel Pereira Mimoso, expurgando-as 
de toda e qualquer referência a ele efetuada, devendo o mesmo ser havido como não tendo 
estado presente na referida reunião. ----------------------------------------------------------------------- 
2-Que a Câmara Municipal delibere proceder à reparação das deliberações tomadas na 
reunião ordinária da câmara municipal realizada em17 de Janeiro de 2022, em 
conformidade com o supra exposto. ------------------------------------------------------------------------ 
3-Que a Câmara Municipal delibere que, para todos os efeitos, a reunião de câmara 
ordinária realizada em 17 de Janeiro de 2022, deverá ser havida como dela não tendo 
tomado parte o eleito António Manuel Pereira Mimoso, por não ter sido respeitado o 
procedimento de substituição previsto no Artigo 79 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, não 
sendo contabilizado, necessária e consequentemente, o seu voto nas deliberações aí 
tomadas. 4-Queacâmara municipal deliberar manter válidas todas as deliberações ai 
tomadas (por unanimidade), sanando-as de uma eventual ilegalidade decorrente da 
participação e contabilização do voto do eleito António Manuel Pereira Mimoso, 
anteriormente efetuada, manifestando a Câmara Municipal a sua vontade em confirmar, 
reiterar e reparar nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 164º do C.P.A. as 
deliberações aí tomadas, as quais se mantêm válidas e produzem efeitos desde 17 de 
Janeiro de 2022, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------ 
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Caso venha a ser aprovada a proposta de ratificação-sanação, deverá ser emitida certidão 
da deliberação de ratificação-sanação, a qual deverá, ficar apensa à ata de 17 de Janeiro 
de 2022, devendo ainda ser emitidos extratos de ata a remeter a cada um dos processos 
objeto de deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

À Consideração de V.Exa e da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------- 

O Presidente explicou que esta situação vem aqui para sanar essa reunião de câmara em 
que o Vereador esteve presente e não podia ter estado em representação da Vereadora e 
para que não haja dúvidas e a situação seja sanada hoje. ------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que não concordamos como todo este processo se 
desenrolou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que a situação vem aqui mas tinha eficácia porque não era pelo 
voto do vereador em causa que as coisas não passariam.  ------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou por maioria com duas abstenções do PS e três votos 
a favor da Coligação Marvão à Frente, aprovar a proposta de sanação/ratificação das 
deliberações da reunião de 17/01/2022. ---------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto do PS: “Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista abstêm-se 
nesta deliberação pelo facto como todo o processo foi conduzido.” ------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 
 

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - ANÚNCIO Nº 64297/2022 - 
MOUTA RASA - SANTA MARIA DE MARVÃO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO --------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 

sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Mouta Rasa, artigo matricial 

nº 578, da freguesia de Santa Maria de Marvão. -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente 

para não exercer o direito de preferência. --------------------------------------------------------------

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

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - ANÚNCIO Nº 63182/2022 - 
POMBAIS - RAMILA - SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 

sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Pombais, Ramila, artigo 

matricial nº 1550, da freguesia de Santo António das Areias. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente 

para não exercer o direito de preferência. --------------------------------------------------------------

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

PEDIDO DE PAGAMENTO ÁGUA PELO PRIMEIRO ESCALÃO - JOAQUIM FRANCISCO 

FERNANDES FERRO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: -------------------- 
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“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com o exposto no requerimento em anexo, pretende o 
requerente que o valor de água detetado (70m3+ 30m3) através dos documentos 4875/2022 e 7228/2022, 
processamento de março e abril, no local sito no Pisão Novo, Rasa, seja pago pelo escalão mínimo. ------------ 
Refere o requerente que por motivos de saúde não se encontra a residir todos os dias na sua habitação e como 
tal não se apercebeu da perda de água que se verificou. ---------------------------------------------------------------------- 
Nos termos da deliberação camarária de 3 de julho de 2013, a situação apresentada poderá enquadrar-se, 
desde que a Exmª Câmara Municipal autorize o pagamento das faturas acima referidas, com o pagamento dos 
m3 consumidos pelo 1º escalão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nos termos do Código Regulamentar em vigor no seu artº 545, nº 6, alínea a), quando não exista medidor de 
caudal de águas e o utilizador comprove ter-se verificado uma rotura na rede predial de abastecimento de água, 
o volume de água perdida e não recolhida na rede de saneamento, não é considerado para efeitos de faturação 
do serviço de saneamento, aplicando-se neste período o consumo médio apurado entre as duas leituras reais 
efetuadas pela entidade gestora;  artº 552, nº3, alínea a), desde que o utilizador comprove ter-se verificado 
rotura na rede predial de abastecimento de água, não é considerado o volume de água consumido, para a 
indexação do consumo de água ao cálculo da quantidade de resíduos urbanos. ---------------------------------------- 

 De acordo com o exposto, coloca-se à consideração superior, se assim o considerar, colocar este pedido à 
consideração da Exmª Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROCESSO Nº 54/2020 - REABILITAÇÃO PARA TURISMO EM ESPAÇO RURAL - 
SOBRAL DE ALMEIDA E ASSOCIADOS, LDA - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO -------------- 
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: -------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que para este processo foi emitido o alvará de obras de remodelação 
nº6/2021, a 24/02/2021, válido pelo período de 12 meses a partir desta data. Terminando o prazo para a 
execução da operação urbanística acima referida, sem estar concluída ou ainda sem ainda ter sido iniciada, 
nos termos das alíneas a) e d) do nº 3 do artº 71 do regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, a licença 
para a realização da operação urbanística caduca. A caducidade prevista, acima indicada, deverá, nos termos 
do nº 4 do mesmo artº, ser declarada pela Exmª Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado. ---- 
Mais se informa, que de acordo com o disposto na alínea b) do nº1 do artº 98 do mesmo regime jurídico, a 
realização de operações urbanísticas em desconformidades com as condições de licenciamento, é punível 
como contraordenação prevista no nº 3 do mesmo artº. ------------------------------------------------------------------------ 
À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a informação técnica e 
declarar a caducidade após audiência prévia do interessado. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PEDIDO DE CONDICIONAMENTO AO ESTACIONAMENTO JUNTO DO QUARTEL DOS 
BOMBEIROS EM SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO --------- 
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: -------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que de acordo com o seu despacho sobre a informação destes serviços de 
14/02/2022, foram solicitados os pareceres da junta de freguesia de Stº Antº das Areias e do Posto da GNR de 
Marvão. A junta de freguesia de Stº Antº das Areias, “…concorda com a informação técnica que acompanha o 
pedido e concede parecer favorável à sinalização horizontal proposta.” ---------------------------------------------------- 
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O Posto Territorial da GNR de Marvão também concorda com a sinalização proposta, que se descreve no 
seguinte croqui. Como se pode verificar, trata-se da definição de uma zona nova para estacionamento de 
viaturas em espinha ao longo de aproximadamente 88m; a colocação de sinal de proibição de estacionamento 
e marcação de linha amarela, em frente ao edifício da antiga Celtex e da entrada de viaturas de Bombeiros; a 
colocação de sinais de limitação de velocidade a 30Km/h com a indicação de saída de viaturas de emergência 
e a marcação de três lugares de estacionamento de ambos os lados da entrada do edifício da antiga CELTEX. 
Perante o exposto, coloca-se à consideração superior e da Exmª Câmara Municipal a autorização para a 
colocação desta sinalética.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a colocação da sinalética 
proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXECUÇÃO DA OBRA DO CORREDOR PEDONAL DO EIXO NASCENTE DA 
PORTAGEM 1ª FASE - RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO - MINUTA DO CONTRATO 
- PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO -------------------------------- 
Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos da reunião de 2 de maio, por proposta do 
Presidente por causa das deliberações estarem pendentes. ---------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que o ponto foi retirado na última reunião e relativamente 
ao que vem hoje para análise é a adjudicação de mais uma obra à Damião & Belo e mais 
uma vez, e pela segunda vez é adjudicada uma obra não pelo valor mais baixo, e o 
Presidente devia explicar aos munícipes. É uma empresa que nós sabemos pelo histórico 
que tem cumprido, mas tem cumprido fora do prazo e vemos o que está a acontecer em 
Santo António, por causa da falta de pessoal, naturalmente que é extensível a vários 
setores, mas não percebemos que havendo outras empresas a concorrer com mais 
disponibilidade e por um preço mais baixo. Repudia o facto de ser entregue mais uma obra 
a uma empresa que tem estado em sucessivos incumprimentos com a câmara municipal e 
os prazos de entrega dos trabalhos e que vai agravar não só esta obra, mas também as 
que estão a decorrer.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente respondeu que isto é uma obra que tem valia técnica tem uma avaliação com 
currículo para empreiteiros, o júri faz essa análise e sabe o que está a fazer. A Damião & 
Belo é uma empresa que nunca deu problemas à câmara municipal, nem com trabalhos a 
mais nem com situações extraordinárias, é uma empresa com bom senso e que tem feito 
obras com qualidade e se o júri assim o aceitou é porque há uma razão. São obras com 
valia técnica e estamos a falar de uma obra que é preciso ter alguma sensibilidade porque 
vai ser uma intervenção que requer alguns cuidados, vai atravessar e vai mexer na 
restauração no eixo da zona da piscina e tem de haver um bom senso e um bom diálogo e 
isso se calhar também deve ter pesado na decisão do júri. Por outro lado as obras que 
estão a decorrer só temos uma fora do prazo que é da Praça de Santo António das Areias, 
as outras estão todas a decorrer e tem estado a fazer um esforço para que as obras andem 
a algum ritmo, estamos a ter uma execução relativamente boa na escola, o GDA está 
praticamente concluído no mês junho e a outra obra também ficará concluída em finais de 
julho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou por maioria com duas abstenções do PS e três votos 
a favor da Coligação Marvão à Frente, aprovar a proposta de adjudicação e respetiva 
minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  
APOIOS ÀS IPSS´S E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ------------------------------- 
A presente informação diz respeito à atribuição de apoios às IPSS´s e às Associações Sem 
Fins Lucrativos do concelho de Marvão, no âmbito do Anexo R.18, do Código Regulamentar 
do Município de Marvão, Regulamento n.º 931/2019, de 4 de dezembro, publicado no DR, 
2.ª Série, n.º 233, adiante designado Regulamento. --------------------------------------------------- 
A candidatura ao referido apoio foi publicitada em Edital de 21/03/2022, divulgado no Portal 
do Associativismo de Marvão, no endereço https://associativismo.cm-marvao.pt. O período 
de candidatura decorreu entre 22 de março e 19 de abril de 2022. -------------------------------- 
O apoio previsto no referido Edital destina-se às IPSS´s e às Associações Sem Fins 
Lucrativos, de acordo com o definido no artigo 2.º do Regulamento, e que cumpram, 
cumulativamente, os seguintes requisitos, previstos no artigo 4.º do referido Regulamento: 
a) Se encontrem legalmente constituídas e registadas; b) Tenham órgãos sociais 
legalmente constituídos e efetividade de funções; c) Possuem sede no concelho, ou 
delegação/filial, e aí exerçam e desenvolvam atividade regular; d) Possuam inscrição 
atualizada no Registo Municipal, de acordo com o artigo 3.º do Regulamento; e) Tenham a 
situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças. --------------------------------- 
 O tipo de apoio a atribuir, no âmbito do presente aviso, é o seguinte: ---------------------------- 
-Apoio a atividades de carácter regular, conforme as condições enunciadas no artigo 6.º 
Regulamento, realizadas ou a realizar e 2022. ---------------------------------------------------------- 
O apoio a atividades de caráter regular destina-se a contribuir para a realização de 
atividades com horizonte temporal alargado inscritas no plano anual de atividades. ---------- 
A dotação máxima dos apoios a atribuir é de 25.000 € (vinte cinco mil euros) para as IPSS’s 
e de 5.000 € (cinco mil euros) para as Associações Sem Fins Lucrativos. ----------------------- 
 No que respeita às IPSS’s,foram apresentadas 4 candidaturas, as quais foram todas 
admitidas após verificação do cumprimento das condições de atribuição. ----------------------- 

A seguir identificam-se as IPSS’s que apresentaram candidatura e a pontuação obtida pela 
aplicação dos critérios de ponderação enunciados no artigo 14.º do Regulamento, assim 
como o valor do apoio a atribuir: 
Lar. S. Salvador 
de Aramenha 

60 6 976,74 € 

Casa do Povo de 
Sto. António das 
Areias 

67,50 7 848,84 € 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Marvão 

47,50 5 523,26 € 

A Anta 40,00 4 651,16 € 
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Relativamente às Associações Sem Fins Lucrativos, foram apresentadas 3 
candidaturas, as quais foram todas admitidas após verificação do cumprimento das 
condições de atribuição. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A seguir identificam-se as Associações Sem Fins Lucrativos que apresentaram candidatura 
e a pontuação obtida pela aplicação dos critérios de ponderação enunciados no artigo 13.º 
do Regulamento, assim como o valor do apoio a atribuir: 
AIPP 30 1 081,08 € 
UJA 48,75 1 756,76 € 
MARUAM 60 2 162,16 € 
Coloca-se à consideração de V.Exa e da digníssima Câmara Municipal a atribuição dos 
apoios acima indicados, e ainda que se determine notificar as respetivas entidades para 
que procedam à entrega dos comprovativos da realização de despesa. ------------------------- 
Em 2021, o Município de Marvão por deliberação de Câmara Municipal de 1 de março e de 
16 de agosto, atribuiu apoios a várias instituições do concelho. As seguintes entidades não 
apresentaram até à presente data comprovativos da aplicação dos valores elegíveis: ------ 
-Associação “A Anta”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Casa do Povo de Santo António das Areias; 
-Maruam –Associação de Jovens de Marvão. 

Perante o exposto, coloca-se ainda à consideração de V. Exa. e da digníssima Câmara 
Municipal que a atribuição dos referidos apoios fique condicionada à apresentação dos 
comprovativos acima mencionados.” ---------------------------------------------------------------------- 
Não participou na discussão e votação deste ponto, a Vereadora Cristina Novo tendo-
se ausentado da sala. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que sabemos bem que as Associações têm um papel 
importante foi colocado à disposição de todas, concorreram algumas, foi atribuída esta 
verba, acho que é muito necessária e deixava o repto se for necessário nós fazermos uma 
outra proposta para pensarmos também nesta questão das festas populares e o apoio à 
manutenção da cultura popular no concelho de Marvão. ---------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos restantes membros, aprovar a 
atribuição dos apoios propostos. ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 10:30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 
 

--------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
                                                                                                                             2022.05.16 
 

 
 

 
 

113  

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
______________________________ 

 


