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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 01/2023 REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
Aos dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três, 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 vinte e oito de 
dezembro de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente desejou a todos um feliz ano novo. ------------------------------------------------------ 
Informou que o mês de dezembro foi atípico pela chuva intensa e persistente que se fez 
sentir e fez alguns prejuízos um pouco por todo o concelho. Começaram agora a fazer o 
levantamento de tudo o que ficou danificado e precisa de recuperação em 2023, tendo-se 
previsto um valor de 710 mil euros para as reparações, mas deve ser um valor superior. O 
caso mais problemático e grave é a estrada que liga São Salvador da Aramenha ao Porto 
da Espada onde hoje mesmo voltou a abrir um novo buraco. É um caso que tem de ter um 
estudo cientifico e perfurações para se perceber como podemos intervir para reparar os 
estragos mas a situação é mais grave do que pensávamos. Vamos acompanhar e depois 
fazer o projeto para consolidação daquele troço de estrada. As restantes situações são 
pontuais e temos de vendo como vão evoluindo. ------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa desejou um bom ano a todos os marvanenses e funcionários do 
municipio, referindo que vai ser um ano de inflação mas vão estar perto para acompanhar 
as necessidades do concelho e conta com a ajuda de todos para fazerem um bom trabalho.  
A Vereadora Paula Trindade desejou também um feliz ano a todos, referindo também que 
será um ano complicado mas estão cá todos juntos para apoiar os munícipes. ---------------- 
A Vereadora Cristina Novo desejou um feliz ano com muita saúde e paz para todos os 
munícipes e aos colaboradores do municipio. ----------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado desejou a todo o executivo, funcionários, instituições e 
marvanenses em geral, um feliz ano novo. --------------------------------------------------------------- 
Transmitiu que projetos acham mais estruturantes para o concelho, nomeadamente que o 
investimento feito na obra do GDA possa ser rentabilizado, que o restaurante do edifício da 
Fronteira de Marvão possa abrir, que o ninho de empresas da Beirã abra portas, que a 
piscina coberta de Santo António abra rápido que é uma aspiração de tantos utentes, que 
o problema do trânsito na Vila de Marvão seja regularizado, bem como seja concluído o gás 
canalizado em Marvão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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A grande expetativa é a cooperativa do Porto da Espada que é uma prioridade e agora 
acompanha a preocupação do Presidente da Câmara de que os buracos no troço da 
estrada para o Porto da Espada têm de ter um acompanhamento científico para se saber 
como podem intervir. Manifestou a sua disponibilidade para colaborar e apoiar no que for 
necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de terminar perguntou sobre os assuntos que ficaram pendentes na última reunião: 
voltou a não haver atendimento das Águas do Alto Alentejo em São Salvador da Aramenha, 
perguntou se as vedações novas na encosta de Marvão detrás do posto da GNR foram alvo 
de fiscalização, se foram removidos os bidons no antigo parque de máquinas e se a 
sinalética do Megalítico foi corrigida. ----------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que os bidons vão começar a ser retirados em janeiro. 
Relativamente às vedações julga que a fiscalização foi ao local, mas vai perguntar para ver 
o que têm a dizer sobre o assunto. Quanto ao atendimento das Águas do Alto Alentejo, foi 
informado que devido às férias de pessoal retomavam o atendimento em janeiro. ------------ 
O Vereador Luis Costa informou que fizeram uma reunião sobre a sinalização da Rota do 
Megalítico, e verificaram que havia duplicação de placas no local, porque há dois roteiros 
distintos para visitar. No entanto, vai ser tudo verificado para estar pronto para a 
inauguração. Sobre a obra do GDA na semana passada foi colocada a bancada e estão 
em crer que brevemente vão inaugurar as novas instalações. Em fevereiro será feita uma 
reunião com o GDA para elaboração da agenda cultural. A piscina coberta já tem a empresa 
no terreno a desmantelar os equipamentos para montar as novas caldeiras. -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 
O Sr. José Manuel Baltazar desejou um feliz ano a todos e espera que em 2023 o 
executivo seja mais firme e mais produtivo para realizar todos os projetos previstos e que 
a oposição colabore com o executivo para as coisas correrem bem. Apesar das dificuldades 
que se avizinham espera que seja um ano positivo. --------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 19 de dezembro 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-01/23) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 246 de 29/12/2022, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 596.553.21 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 350.897.43 € ------------------------------------------------                                                                                                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA ------------------------------------ 
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 193143/2022 - 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 Ranginha, freguesia de São Santo 
António das Areias, artigo matricial nº 1683. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho de não exercer o 

direito de preferência. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 195074/2022 ----------------------------------------- 

Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito Gamacha, freguesia de Beirã, 
artigo matricial nº 49. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 195057/2022 ----------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito Gamacha, freguesia de Beirã, 
artigo matricial nº 655. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – PARA CONHECIMENTO ------------------------------ 
O Vereador Jorge Rosado solicitou que lhe fosse enviada a lista dos locais identificados 
para aplicação do betuminoso. ------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  
ANÁLISE DAS CANDIDATURAS - APOIO IPSS´S INVESTIMENTO/EQUIPAMENTO 
2022 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO ------------------------------------------------------------------ 
Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira: --------------------------------------- 
“A presente informação diz respeito à atribuição de apoios às IPSS’s, 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 05/12/2022, divulgado no Portal do Associativismo 
de Marvão, no endereço https://associativismo.cm-marvao.pt. O período de candidatura decorreu de 6 a 20 de 
dezembro. 
O apoio previsto no referido Edital destina-se às IPSS´s, conforme o definido no art.º 2.º do Anexo R.18 do 
Regulamento, e que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos, previstos no art.º 4.º do referido 
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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 art.º 
3.º do Regulamento; e) Tenham a situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.  
Os tipos de apoio a atribuir, no âmbito do presente aviso, são os seguintes: 
-Apoio ao Equipamento, conforme as condições enunciadas no art.º 8.º do Regulamento; 
-Apoio ao Investimento, conforme as condições enunciadas no art.º 9.º Regulamento. 
O presente apoio destina-se a despesas com equipamento e/ou investimento concretizado ou a concretizar até 
31/12/2022, mediante a apresentação dos respetivos documentos de despesa. 
A dotação máxima dos apoios a atribuir é de 25.000 € (vinte cinco mil euros).  
Foram apresentadas 4 candidaturas, as quais foram todas admitidas após verificação do cumprimento das 
condições de atribuição. 
A seguir identificam-se as IPSSs que apresentaram candidatura, o tipo de apoio solicitado, e a pontuação obtida 
da aplicação dos critérios de ponderação enunciado no art.º 14 do Regulamento: 
-A Anta -Associação de Cultura e Desenvolvimento da Beirã 
A candidatura destina-se à atribuição de apoio em termos de despesa efetuada com equipamento, 
nomeadamente, a aquisição de equipamento hospitalar e geriátrico para a Unidade de Cuidados Continuados; 
solicita ainda apoio ao investimento, relativo ao montante não financiado pela candidatura ao abrigo do 
Programa Operacional Alentejo 2020, nomeadamente, para a melhoria da eficiência energética do edifício da 
Unidade de Cuidados Continuados. 
Aplicados os critérios de ponderação a candidatura obteve 60 pontos. 
-Casa do Povo de Santo António das Areias 
A candidatura destina-se à atribuição de apoio em termos de despesa efetuada e a efetuar com equipamento, 
nomeadamente, implementação de medidas de autoproteção, no âmbito da segurança contra incêndios; 
aquisição de projetores LED, bem como outro tipo de equipamento diverso necessário ao bom funcionamento 
das instalações e dos serviços prestados. A IPSS apresenta ainda candidatura no âmbito do apoio ao 
investimento, no que diz respeito a reabilitação de espaços físicos interiores e exteriores, nomeadamente, 
obras de reparação e pintura. 
Aplicados os critérios de ponderação a candidatura obteve 50 pontos.  
-Santa Casa da Misericórdia de Marvão 
A candidatura destina-se à atribuição de apoio em termos de despesa efetuada e a efetuar com a aquisição de 
equipamento, nomeadamente, televisão corporativa, cadeirões e máquina de lavar loiça industrial. A IPSS 
apresenta também candidatura no âmbito do apoio ao investimento, relativamente a despesa efetuada e a 
efetuar, em obras de reparação, conservação e pintura das instalações e fornecimento de caixilharia e 
alumínios. 
Aplicados os critérios de ponderação a candidatura obteve 42,5 pontos 
-Lar de São Salvador da Aramenha 
A candidatura destina-se à atribuição de apoio em termos de despesa efetuada com a aquisição de 
equipamento diverso e indispensável ao funcionamento das instalações e dos serviços prestados. A IPSS 
apresenta ainda candidatura no âmbito do apoio ao investimento, nomeadamente, o projeto de arquitetura 
para remodelação e adaptação do edifício e a emissão de certificado energético. 
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Aplicados os critérios de ponderação a candidatura obteve 32,50 pontos. No quadro seguinte são apresentados 
os montantes máximos a atribuir a cada uma das Instituições. No que respeita ao apoio ao equipamento, os 
valores foram atribuídos em função da pontuação obtida e, no que se refere ao apoio ao investimento foi 
aplicado o disposto no nº4 do artigo 9º do referido regulamento.   
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, as que ainda não o fizeram.” ---------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo não participou na discussão e votação deste assunto, 
tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado referiu que o valor atribuído no total de 24.972 euros a quatro 
instituições e reforçou o que disse na reunião anterior quando abriu o aviso, que conhecia 
bem as realidades e as dificuldades que as Instituições estavam a ter, e todos sabem 
também que quando as instituições estão com dificuldades de tesouraria fazem menos 
investimento. Continua a considerar que é um valor curto mas que deve ser aprovado. Foi 
atribuído, mas nesta análise há alguma discrepância entre Instituições e acha que no início 
de 2023 devem já considerar nova abertura de um aviso para investimento porque o 
planeamento é feito logo no início do ano e não a 31 de dezembro. Declarou que se vai 
abster porque acha um valor curto e que não corresponde às necessidades reais das Ipss´s, 
sabemos o importante papel que desempenham a nível do emprego no concelho e da 
economia social, e consideram que deve ser aberto novo aviso para que o municipio possa 
planear os investimentos logo no início do ano e para que todas as Instituições poderem 
continuar a prestar um bom serviço aos utentes. -------------------------------------------------------    
A Câmara Municipal deliberou por maioria ratificar o despacho do apoio concedido, 
com a abstenção do Vereador Jorge Rosado e três votos a favor da Coligação Marvão 
à Frente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PLANO MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DO MUNICIPIO 
DE MARVÃO - FIM DO PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA ------------------------------------- 
Informação da Engª Fátima Seco: -------------------------------------------------------------------------- 
 “Exmo. Sr. Presidente, venho informar que decorrido o período de consulta pública do documento intitulado de 
Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI), que decorreu entre 4 de dezembro de 2022 
e 23 de dezembro do mesmo ano, não chegou até aos nossos serviços pelas vias indicadas qualquer contributo, 
assim sendo o mesmo seguirá para as próximas fases a fim de concluir a aprovação. -------------------------------- 

Desta forma exponho à condição de ser apreciado pela Câmara Municipal, e se a digníssima Câmara assim 

entender será submetido à próxima Assembleia Municipal.” -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o PMDFCI após discussão 

pública e enviar o documento para discussão e aprovação da Assembleia Municipal. 

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

ATRIBUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – 2023 -------------------------------------------------------  

Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira: --------------------------------------- 
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“Sobre o assunto em epígrafe cumpre-me informar V. Ex.ª, que de acordo com o artigo 24.º da Norma de 
Controlo Interno da Câmara Municipal de Marvão, em caso de reconhecida necessidade, poderá ser autorizada 
a constituição de fundos de maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, tendo 
estes que ser regularizados até ao final de cada mês e saldados no final de cada ano, o mesmo é referido no 
ponto 2.9.10.1.11 do POCAL. Em face do exposto venho propor que sejam atribuídos fundos de maneio, à 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, no valor de 2 400 € anuais, para pagamento de pequenas 
despesas urgentes tais como, portes de correio, aquisição de impressos, Registos na Conservatória do Registo 
Predial e ao Encarregado do Parque de Máquinas, de Parques de Viaturas Automóveis ou de Transportes, no 
valor de 3 600 € anuais, para pagamento de portagens, gasóleo, inspeção de viaturas, entre outras.” ------------ 
 
 A distribuição que se 
propõe das verbas é a 
seguinte: 
Responsável  

 
 
 
Categoria  

 
 
 
Classificação 
Económica  

 
 
 
Montante (Euros)  

Ilda Maria Ramos 
Lourenço Marques  

Chefe de Divisão 
Administrativa e 
Financeira  

02 020108  180  

02 020118  280  
02 020121  200  
02 020209  1000  
02 020210  220  
02 020225  520  
Total  2400  
Responsável  Categoria  Classificação 

Económica  
Montante (Euros)  

João José Delgado 
Pereira  

Encarregado de 
Parque de Máquinas, 
Parque de Viaturas 
Automóveis ou de 
Transportes  

02 02010202  800  

02 020121  300  
02 020203  1900  
02 020210  600  
Total  3600  

Á consideração de V. Ex.ª.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os valores propostos. --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18ª ALTERAÇÃO ÀS GOP 2022/2025 E 21ª AO ORÇAMENTO 2022 – PARA 
CONHECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 01/23) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------ 

O Vereador Jorge Rosado solicitou que lhes fosse enviada informação relativa aos custos 
com combustível dos anos 2019, 2020, 2021 e 2022. ------------------------------------------------ 
Fez uma declaração de voto em nome dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Congratulam-se com o início da adjudicação da obra da nova extensão de saúde em São 
Salvador da Aramenha e pelo reforço da verba corresponde à comparticipação nacional 
feita pelo município, acreditam que no primeiro trimestre a obra tenha inicio, é uma boa 
notícia para a freguesia que anseia com esta obra há muito tempo. Desejamos que tenha 
início com brevidade pela importância deste equipamento para o concelho de Marvão. ---- 
O Presidente informou que a obra aumentou significativamente o valor inicial previsto.----   
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, 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 10h30m. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 

_____________________________ 
 

A CHEFE DE DIVISÃO, 
 

_____________________________ 
 
 


