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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 23/2022 REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022 

 
Aos dezassete dias do mês de outubro 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 doze de outubro 
de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que a câmara e os bombeiros adquiriram um equipamento de 
desencarceramento que já foi entregue e que vai dar mais uma resposta ao concelho de 
Marvão em caso de necessidade. É sempre positivo equipar os meios de socorro com 
equipamentos como este. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Informou que a feira da castanha se realiza nos dias 12 e 13 de novembro e deixou o convite 
à presença de todos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que no passado dia 12 se deslocou a Valongo com duas 
alunas e a Professora Isabel Junceiro responsável pelo programa Eco-Escolas para sermos 
condecorados com dois prémios, um pelo quanto ano consecutivo e pelo apoio prestado ao 
projeto no concelho e o galardão Eco Escola relativo ao ano letivo 2021/2022. Este prémio 
baseia-se nas boas práticas ambientais e respeito pela natureza. Deu os parabéns a toda 
a comunidade escolar e educativa pelo excelente trablho dos professores, alunos e 
funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Vereadora Paula Trindade mostrou a sua satisfação pela realização do Dia do Idoso e 
agradeceu a todos os que se envolveram na organização desse dia. Realizou-se também 
no dia 12 o Dia Inclusivo onde o CLDS e o Municipio tiveram o cuidado de alertar para os 
problemas da violência doméstica, agradeceu a todas as entidades envolvidas e presentes 
Informou ainda que se realizou a primeira descida rosa para assinalar o mês de prevenção 
do cancro da mama e sensibilizar para importância da prevenção e dos rastreios, pelo que 
agradeceu à Liga Portuguesa Contra o Cancro o apoio. --------------------------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo abordou o tema da reunião extraordinária, na qual não pode 
estar presente e também porque vem na ordem do dia o acordo para a Vila Colaborativa. 
Disse que há umas semanas atrás, quando realizaram as medições em Santo António das 
Areias perguntou ao Sr. Presidente do que se tratava e ele informou que era um projeto 
para pessoas idosas, mas pelo que viu na informação técnica, “Não é uma resposta social 
para idosos, mas sim é uma resposta intergeracional”. Teve conhecimento que não foi 
pedido um parecer à Junta de Freguesia e as Instituições e os moradores/população não 
foram ouvidos. Pelo que se congratulou com a declaração de voto da Junta de Freguesia 
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na reunião do CLAS e informou que não tem nada contra o projeto mas não concorda com 
o local escolhido para a vila, disse ao Presidente que deveria ter programado esta situação 
e ter um local preparado e não recorrer ao primeiro sitio que lhe aparece, como neste caso 
um local onde devia ser um jardim ou zona de lazer. Sobre a candidatura questionou, se 
ainda se pode alterar o local do projeto. ------------------------------------------------------------------- 
Perguntou ao Sr Presidente em que ponto se encontra a situação da piscina coberta e qual 
é a previsão de abertura. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Comunicou que os vereadores do PS se congratulam com a colocação da nova antena na 
Escusa, que vem melhorar a rede móvel na freguesia de São Salvador da Aramenha, sendo 
uma necessidade bastante solicitada pelos habitantes e lembrou que foram os vereadores 
do PS que apresentaram a proposta em 2018. ---------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que a Vereadora Cristina Nova tinha a Técnica da Casa do Povo 
na reunião do CLAS onde se falou sobre a Vila Colaborativa. Não está previsto nenhum 
jardim para aquele espaço o que estava pensado há alguns anos era um bloco de habitação 
social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado perguntou o que previa a ORU de Santo António para aquele 
sítio? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que não há grande alternativa para o fazer noutro sítio. As 
pessoas de Santo António têm de saber o que querem, este projeto é uma mais valia, 
andam a dizer que é um bairro de lata, mas não é, é um bairro intergeracional e tem de ser 
regulamentado para quem tem problemas de saúde. -------------------------------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo respondeu que os Arenenses sabem bem o que querem e 
disse ter dúvidas sobre a execução do projeto, pois as pessoas que vão habitar a vila têm 
que ser acompanhadas por uma equipa técnica, como os projetos têm a duração de 2 ou 3 
anos, perguntou se após esse término as pessoas ficam por conta da população e da 
Câmara municipal. Além disso já se viu que a Junta de Freguesia e a população não estão 
a concordar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador Jorge Rosado pediu ao Presidente que pudesse ver se a ORU contempla 
esse bloco de habitações previstas para o mesmo sítio. --------------------------------------------- 
A pedido do Presidente a Engª Soledade Pires veio à reunião para dar os 
esclarecimentos necessários, nomeadamente disse que estava pensado o bloco para 
habitação à data do anterior PDM, atualmente o novo PDM fica em solo urbano que poderá 
ter habitação, serviços ou comércio. ----------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado disse que muitos munícipes estão insatisfeitos com a 
transferência de dados pessoais que a câmara mandou para a empresa das águas, qual 
foi a forma de passagem, foi pedida autorização? ------------------------------------------------------ 
Estamos a um mês da Feira da Castanha e não veio para aprovação o Regulamento de 
Participação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Marca Marvão e a nova imagem recentemente foram publicados dois eventos com a 
imagem antiga, o que se passa? Esta transição da imagem não tem corrido bem. O cartaz 
na Portagem continua com a imagem do Al Mossassa quando já devia ter o cartaz da Feira 
da Castanha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Vereador Luis Costa explicou que foram dois eventos que não têm a ver com a câmara, 
num dos eventos a faixa foi feita pela CIMAA já há alguns anos e por isso aparece ainda a 
marca antiga o mesmo aconteceu na outra situação. ------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado gostaria de ouvir a Vereadora Paula Trindade sobre o Projeto 
Vila Colaborativa uma vez que esteve presente na reunião do CLAS mas não se pronunciou 
e se concorda com a localização. -------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Paula Trindade respondeu que não estive presente na reunião extraordinária 
de apresentação do projeto, mas ao primeiro contacto com este tipo de serviço fiquei um 
pouco assustada, no entanto, com as explicações do Presidente e quando vi o Aviso fiquei 
esclarecida. Relativamente à localização também não estou totalmente confortável com ela, 
acho que podemos chegar a um consenso para a população se sentir confortável e as 
entidades também. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que o Regulamento da Feira da Castanha virá para ratificação. A 
piscina tem uma solução rápida, a contratação pública sempre demora e já falei com 
Castelo de Vide para arranjar um horário para as pessoas não ficarem paradas. ------------- 
Sobre os dados para a empresa das águas foral legalmente passados através do acordo 
que contemplava estas passagens automáticas. ------------------------------------------------------- 
A Drª Ilda Marques explicou ainda que quem tiver dúvidas pode consultar o DPO do 
Municipio que é o responsável pelo tratamento de dados pessoais, e se as pessoas acham 
que podem ter sido lesadas podem colocar-lhe essa questão. ------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 
O Sr. José Manuel Baltazar diz que não faz sentido o cartaz do Al Mossassa estar ainda 
no outdoor da Portagem, a empresa que faz estes trabalhos devia logo depois dos eventos 
retirar os cartazes. Falou noutro assunto relativamente à substituição dos vereadores, era 
hábito na reunião avisar quem está a substituir quem. Relativamente ao projeto da Vila 
Colaborativa não sou contra a vinda do projeto, sou contra a localização, que é uma zona 
nobre em termos de terreno e tudo o que existe ali em redor. Não vou discutir a tipologia 
das casas, houve um estudo prévio? O promotor quem é? Qual é o custo para a câmara? 
ouvi dizer a umas pessoas que a Junta de Freguesia tinha sido consultada outras dizem 
que não foi, a câmara consultou realmente a Junta ou não? Sou favorável a qualquer 
investimento que venha para o concelho, mas naquela zona verde junto ao miradouro não 
me parece adequado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente respondeu que o promotor é o municipio vai ter um custo de um milhão de 
euros financiado a 100%. A Junta de Freguesia não foi consultada. ------------------------------ 
O Sr. José Carlos Costa entregou ao Presidente da Cãmara um abaixo assinado onde 
alguns moradores de Santo António das Areias manifestam o seu descontentamento sobre 
a localização da Vila Colaborativa e pediu que ficasse registado em ata. A carta entregue fica 

anexa a esta ata na pasta de documentos com o nº (DA 59/22).  ---------------------------------------------- 

O Sr. António Machado perguntou se o projeto da Vila Colaborativa é apenas para idosos. 
O Presidente respondeu que não é só para idosos, é para pessoas com mais de 65 anos 
que possam ter problemas de saúde, mas vai ter um regulamento. ------------------------------- 
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A Vereadora Cristina Novo perguntou se a candidatura já foi submetida o local pode ser 
alterado? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que a candidatura já foi entregue e tinha de ter um terreno 
preparado para este efeito, jardim já lá temos e não temos mão de obra para ele, os custos 
com a água têm de parar. A Sr. Vereadora não sabe nada de ordenamento do território, o 
único terreno que temos é na zona industrial para fazer alguma operação urbanística, o 
prazo do Aviso era de um mês para resolver as coisas e foi o possível. Não estou cá para 
governar contra os marvanenses, talvez essa situação seja uma alternativa. ------------------ 
O Vereador Jorge Rosado reforçou que infelizmente ninguém concorda com a localização 
proposta, o PRR vinha aí e a câmara de Marvão não faz planeamento, quando abrem os 
avisos já deve estar tudo preparado. E o que o Presidente disse à Vereadora não se diz. A 
localização deita logo abaixo a intenção do processo. ------------------------------------------------ 
O Presidente respondeu que o executivo não tem a informação privilegiada de quando vão 
abrir os avisos, se o Vereador sabe que nos diga, as coisas saem de repente, são projetos 
piloto e da secretaria de estado deram um mês para tratar de tudo.  -----------------------------   
O Vereador Jorge Rosado disse ao Presidente que a informação é pública. Esta situação 
está a gerar desconforto em toda a gente, o modelo das casas tem de ser dito às pessoas, 
são situações temporárias, as pessoas vão estar e sair e não para ficar muito tempo em 
quartos com 11m2, sem cozinha e sem mais nada. ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 03 de outubro e da reunião 
extraordinária de 06 de outubro 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 maioria, com as abstenções da Vereadora Cristina Novo e 
Paula Trindade na reunião de 6 de outubro, e com a abstenção da Vereadora Cristina Novo 
na reunião de 3 de outubro, por não terem estado presentes. ------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-23/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 196 de 14/10/2022, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 1.733.281.75 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 277.939.81 € ------------------------------------------------                                                                                                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 153510/2022 - ASSEICEIRA - FREGUESIA 
DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS ---------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Asseiceira, freguesia de Santo 
António das Areias, artigo matricial nº 125. -------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PEDIDO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES DE IMÓVEIS - FLORESTGAL - EMPRESA 
DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL ------------------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: -------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que decorrente da solicitação do requerente pretende-se o emparcelamento 
simples dos imóveis com o artº 61 da secção I, artº 74 da secção I, artº 59 da secção K e artº urbano 1064, em 
nome de Deolinda Garção Carrilho-Cabeça de Casal da Herança, que confina com o imóvel com o artº 73 da 
secção I, em nome do Sr José António Batista Pires, todos da freguesia de S. Salvador da Aramenha. 
O emparcelamento simples consiste na correção da divisão parcelar de prédios rústicos ou de parcelas 
pertencentes a dois ou mais proprietários ou na aquisição de prédios contíguos, através da concentração, do 
redimensionamento, de retificação de estremas e da extinção de encraves e de servidões e outros direitos de 
superfície. O emparcelamento simples pode também integrar obras de melhoramento fundiário. 
A aprovação dos projetos de emparcelamento simples é da competência do município territorialmente 
competente, nos termos do disposto no Regime Jurídico da Estruturação Fundiária, na sua redação atual. 
Da análise dos prédios descritos os mesmos encontram-se dentro dos parâmetros para ser efetuado um 
emparcelamento simples nos termos do nº1 do artº 7º do Regime Jurídico da Estruturação Fundiária.  
 Como nos termos do disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, mediante indicação 
do nosso gabinete jurídico, V. Exª não lhe foi atribuída esta competência, coloca-se à sua consideração propor 
à Exmª Câmara Municipal a aprovação deste projeto de emparcelamento simples. 
Se este projeto for objeto de deliberação favorável, nos termos do disposto no nº 1 do artº 10 do Regime Jurídico 
da Estruturação Fundiária, o município deverá disponibilizar este processo e respetiva deliberação à DGADR, 
à Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) territorialmente competente e à Autoridade Tributária e 
Aduaneira. À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” --------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de 
emparcelamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  
ENTRADA GRATUITA NO CASTELO DE MARVÃO NO DIA NACIONAL DOS 
CASTELOS - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO --------------------------------------------------------- 
No âmbito do Dia Nacional dos Castelos, que se assinala no dia 7 de outubro, o Município 
de Marvão associou-se a esta comemoração, concedendo a entrada gratuita no nosso 
Castelo. Despacho do Vereador Luis Costa: “Autorizo. Submeta-se a ratificação na próxima 
câmara municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14ª E 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2022 E 12ª ALTERAÇÃO ÀS GOP - PARA 
CONHECIMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACORDO DE PARCERIA - VILA COLABORATIVA DE MARVÃO - RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 60/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

A Vereadora Cristina Novo vota contra por não ter sido consultada a Junta de Freguesia, 
os moradores e as IPSS´s e por não concordar com a localização. ------------------------------- 
O Vereador Luis Costa abstém-se na votação devido à localização e vamos ver se há 
ainda a possibilidade de outro local. ------------------------------------------------------------------------ 
A Vereadora Paula Trindade abstém-se também por não se sentir muito confortável 
relativamente á localização proposta. ---------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado vota contra pela localização que não corresponde aos critérios 
definidos para aquela área. ----------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente vota a favor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal chumbou por maioria a ratificação de assinatura do Acordo, com 
2 votos contra, duas abstenções e um voto a favor. ----------------------------------------------    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 10h45m. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
_____________________________ 

 


