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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 
ATA Nº 24/2022 REALIZADA EM 02 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
Aos dois dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a reunião 
extraordinária 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 e Nuno Miguel Serra Pereira. ------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião a Vereadora Paula Cristina da Mata Trindade, cuja falta foi 
justificada e pediu para ser substituída pelo membro seguinte da lista da Coligação 
PSD/CDS-PP Marvão à Frente. --------------------------------------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram onze horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com o Edital previamente elaborado e datado de vinte e sete de outubro 
de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-24/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 207 de 31/10/2022, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 1.525.833.83 € --------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 281.294,67 € -----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCENDIOS DO MUNICIPIO DE MARVÃO -------------------------------------------------------------- 

O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 61/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

A Engª Fátima Seco fez uma apresentação genérica do Plano, focando os aspetos mais 

importantes e sensíveis do mesmo. ------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Jorge Rosado perguntou há quanto tempo estamos sem PMDFCI. É um 

documento orientador, saudamos o facto de já contemplar as necessidades que temos, tal 

como são fundamentais os pontos de água referidos. No entanto, este Plano deixa algumas 

reservas, nomeadamente ao nível de projetos, por vezes é limitativo ou condiciona esses 

investimentos. Sensibilizou a Engª Fátima que muitas vezes são pormenores e os projetos 

vêm para trás e com pareceres negativos que podem ser reversíveis. --------------------------- 
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Perguntou também se o Plano já foi aprovado em sede de outra Comissões. ------------------ 

A Engª Fátima Seco respondeu que desde 2020 que não havia PMDFCI. O Plano já foi 

aprovado na CGIFR e no ICNF e vai ser agora colocado a consulta pública. Relativamente 

aos projetos, referiu que temos tentado ser o mais sensíveis possível, mas são causas que 

têm de ir à Comissão e nunca deixou de se aprovar, temos tentado dar o melhor a esse 

nível.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o PMDFCI e submeter o 

mesmo à Consulta Pública. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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 11h30m. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
______________________________ 

 
 


