
CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 
 

--------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 
                                                                                                                             2022.08.01 
 

 
 

 
 

166  

 
                                                             
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 16/2022 REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2022 

 
Ao primeiro dia do mês de agosto 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, Luis 
Manuel Maçãs Aires Costa, Jorge Miguel da Silva Rosado, 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 vinte e sete de 
julho de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente felicitou a Associação Marvão Music pelo sucesso do oitavo Festival 
Internacional de Música de Marvão, assinalando a importância do evento para Marvão, para 
a região e para Portugal e destacando a centralidade cultural que o FIMM deu a Marvão. 
Informou que no decorrer da receção de Sua Excelência o Presidente da República lhe 
solicitou audiência dedicada à candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia a 
Património Mundial da UNESCO, da qual Marvão faz parte, que ficou agendada para 
meados de setembro, tendo Sua Excelência manifestado, desde já, todo o seu apoio e 
entusiasmo no sucesso desta candidatura.---------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente Luís Costa agradeceu aos funcionários do Município e voluntários 
empenhados no FIMM que muito contribuiu para o sucesso e visibilidade de Marvão. 
Informou que na próxima quinta-feira decorrerá, na Portagem, a Boda Régia, recriação 
histórica da chegada do rei D. Manuel por ocasião do seu casamento, em Valencia de 
Alcántara, no ano de mil quatrocentos e noventa e sete; seguida de apresentação do livro 
“Duas Irmãs para um Rei”, de Isabel Stilwell; e de concerto pelo grupo “Os Sabugueiros”.-- 
A Vereadora Paula Trindade acompanha o agradecimento a todos quantos contribuíram 
no sucesso do FIMM e felicitou a equipa do CLDS 4G “Treinamente” pela criação e projeção 
do filme “Memórias do Contrabando”, apresentado na passada sexta-feira em Santo 
António das Areias com forte presença de público, que fará parte da programação do 
décimo Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de Alcántara.------------------ 
A Vereadora Cristina Novo felicitou a organização do FIMM e questionou o Senhor 
Presidente pela falta de convite ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Marvão 
e ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador de Aramenha na receção 
de Sua Excelência o Presidente da República.----------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que os convites partiram do Protocolo de Estado e que o 
Município não convidou ninguém.---------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado deu os parabéns à organização do FIMM na pessoa do maestro 
Christoph Poppen e da soprano Juliane Banse, referiu serem oito anos a elevar Marvão e 
a contribuir para a economia local e destacou serem mais de cinquenta as pessoas ligadas 
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à organização. Felicitou o CLDS 4G “Treinamente” e a Junta de Freguesia de Santo António 
das Areias pelo filme “Memórias do Contrabando”. Alertou para a necessidade de limpeza 
no espelho de água da Portagem e zonas envolventes, em especial se o espaço irá acolher 
a “Boda Régia”. Acrescentou saber como funciona a gestão de convites pela Câmara 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu e clarificou que não se dê a entender ser de sua vontade não 
querer cá as pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 
O Senhor José Manuel Baltazar disse ser utilizador das piscinas municipais na Portagem 
e verifica que a zona envolvente está suja por irresponsabilidade de muitos utilizadores e 
com a “Boda Régia” é necessário proceder a limpezas.----------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que se irão proceder a limpezas.------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------- 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 21 de julho, 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.------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-16/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 144 de 20/07/2022, que acusava os seguintes saldos:-------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS – €1.567.262,57-------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – €279.917,80---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROCESSO N.º 28/2020 – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida:--------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que o prazo do alvará de licença de obras, nº 11/2021, que se iniciou a 
24/05/2021, teve uma duração de 12 meses, terminando em 24/05/2022. O processo em causa caducou nos 
termos da alínea d) do nº3 do artº 71 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. Decorrente do 
exposto, coloca-se à consideração superior a aplicação da contraordenação prevista no nº 3 do artº 98 do 
referido diploma, pelo facto da execução da obra não ter sido conforme com o alvará de licença de obras, nos 
termos da alínea b) do nº1 do mesmo art.º. Nos termos do exposto no nº 5 do artº 71 do RJUE, coloca-se à 
consideração superior, apresentar à Exmª Câmara Municipal esta proposta de intenção de declaração de 
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caducidade pelo facto da obra não estar concluída dentro do prazo fixado na licença, após audiência prévia da 
requerente. Mais se informa, que o requerente deverá ser informado que poderá requerer a renovação do 
licenciamento nos termos do artº 72 do mesmo diploma, após a declaração da caducidade aqui proposta. 
À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade declarar a caducidade do 
licenciamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIREITO DE PREFERÊNCIA – ANÚNCIO N.º 116624/2022 – MARVÃO – SANTA MARIA 
DE MARVÃO – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO------------------------------------------------------------ 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Marvão, artigo matricial n.º 
318, da freguesia de Santa Maria de Marvão. ----------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIREITO DE PREFERÊNCIA – ANÚNCIO N.º 112691/2022 – BARRETOS – BEIRÃ – 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO---------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Barretos, artigo matricial n.º 
85, da freguesia de Beirã. ------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CORREDOR 
PEDONAL DO EIXO NASCENTE-POENTE PORTAGEM 1.ª FASE – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente documento, depois de rubricados por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 46/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------ 
O Presidente apresentou o documento após correções meramente técnicas.----------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar este Plano. ---------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DESPACHOS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 
PARA CONHECIMENTO-------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Gil André 
Andrade Fernandes, Assistente Técnico, e tida por conforme por todos, vai ser assinada.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. -----
Eram dez horas e trinta minutos.-------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 

_____________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO, 
 

_____________________________ 
 
 
 


