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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL 
ATA Nº 26/2022 REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
Aos dezasseis 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 Paula Cristina da Mata Trindade ------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com o Edital previamente elaborado e datado de três de novembro 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-26/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 217 de 15/11/2022, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 1.210.856.20 € --------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 302.073.05 € -----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORÇAMENTO 2023 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2023/2026 -----------------------------

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

mesmo arquivado (com ref. DA 66/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

O Presidente pediu que a Drª Ilda Marques apresentasse o funcionamento da camara 
municipal e as despesas correntes e ele faria a apresentação da parte política do orçamento 
e GOP, tendo a Chefe de Divisão explicado pormenorizadamente os documentos sujeitos 
a votação. 
 
O Presidente destacou as áreas mais significativas e referiu que este é um orçamento de 
continuidade com projetos ainda por concluir, a habitação está a decorrer e é uma das 
prioridades, a educação é a que tem maior investimento de sempre que ronda os quatro 
milhões de euros no final. A ampliação da zona industrial de Santo António das Areias está 
praticamente concluída, os nómadas digitais para captar gente que se quer fixar, a 
promoção da Marca no próximo ano será mais divulgada e aplicada, o Pamus da Portagem 
avança, é um projeto de mais de um milhão de euros e que vai acabar com os 
estrangulamentos de trânsito na Rua Nova, é uma obra estruturante para a Portagem. O 
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reforço da rede móvel no concelho, tem havido um esforço e foram colocadas duas antenas 
na Escusa e na Beirã e estamos a negociar para colocar também nos Alvarrões nos 
Galegos. No património estamos numa candidatura com o Turismo do Alentejo para 
recuperação da nossa paisagem, os muros de pedra, as choças, os chafurdões, as noras, 
para candidatar no próximo ano. Está feito o estudo prévio para reabilitação da Avenida 25 
de Abril em Santo António das Areias, o centro cultural recreativo em Santo António Areias 
que vai dar qualidade de vida e estava em falta no concelho e esta lacuna vai ser agora 
ultrapassada. Outra situação que o orçamento contempla e que foi uma vontade que se 
levantou e o executivo sinalizou é o ginásio, sendo a situação mais viável fazer a ampliação 
no pavilhão de Santo António das Areias, não acarreta mais funcionários e tem ali toda a 
logística. Muitos deste projetos não poderão avançar se não houver fundos comunitários. 
O projeto da piscina fluvial da Portagem já foi discutido com a junta e irá para consulta 
pública e temos a hipótese de criar uma nova zona ribeirinha junto ao largo das Almas que 
vai valorizar a Portagem. Vamos manter o foco no património mundial e na próxima sexta-
feira vai ser entregue o dossier junto das entidades onde estão a fazer força para que a 
candidatura seja aceite. As caleiras da Escusa também tem projeto a andar, tem sido 
trabalhado com a junta de freguesia e está em fase de conclusão. A câmara neste primeiro 
mandato comprou o prédio do Cubelo para requalificar toda a zona envolvente num parque 
de estacionamento enquadrado e trabalhado com a Direção Regional de Cultura. Para a 
Quinta das Avelãs temos pensado um parque de campismo, vamos continuar a dar todo o 
apoio aos eventos habituais. Na saúde em colaboração com a ULSNA, sabemos que houve 
um empreiteiro que apresentou proposta para nova unidade em São Salvador e para 
Marvão não houve ninguém, mas vamos fazer um ajuste direto. Temos estado sempre ao 
lado dos bombeiros e apoiámos na aquisição de um equipamento para desencarceramento, 
aderimos ao condomínio das aldeias para limpezas florestais sobretudo nas zonas maias 
sensíveis como a Escusa, Galegos e Porto da Espada. 
Este orçamento teve várias reuniões, com as juntas de freguesia e com os vereados do PS 
e reflete tudo o que as juntas de freguesia pediram.    
 
 
A Vereadora Cristina Novo informou que tinha uma declaração de interesse coletivo para 
fazer, antes de se iniciar a discussão do orçamento.  
Os vereadores do Partido Socialista apesar de terem uma boa relação pessoal com o 
senhor presidente, perante toda a informação que foi veiculada durante o dia de ontem na 
comunicação social, e apesar de ainda não termos tido acesso ao acórdão, urge um 
esclarecimento cabal por parte do senhor presidente perante a população marvanense. 
Uma vez que não temos conhecimento se irá continuar no cargo. 
 
O Presidente respondeu que apesar de esta reunião não ser para discutir esse assunto, 
informou que neste momento o processo vai para recurso para a Relação de Évora e vai 
esperar pela decisão, iremos aguardar e vou-me manter em funções.  
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O Vereador Jorge Rosado referiu que a questão pessoal não está aqui em causa, porque 
temos as melhores relações com o Presidente, mas o orçamento é para o ano 2023 e 
tempos de falar se existem condições e legitimidade para o exercer. O que surgiu ontem na 
comunicação social deixa manchada a imagem do concelho e das instituições. Por isso, 
temos de refletir se perante esta situação temos condições  para dar continuidade a este 
orçamento com credibilidade de levarmos em frente a missão que aqui nos trás, esta é uma 
situação gravíssima.  
 
O Presidente referiu que esta não é uma situação única no País, são situações discutidas 
em segunda instância, se os vereadores do PSD aqui presentes me suportam e dão apoio 
tenho toda a legitimidade para continuar, a câmara não pode parar, eu manter-me-ei em 
funções até que venha uma segunda instância.   
 
O Vereador Jorge Rosado reforçou de novo que estão todos conscientes da má imagem 
que está a causar ao concelho, no entanto e no meu caso pessoal, este é o quinto 
orçamento que viabilizamos, mas este último ano foi o pior deste mandato e tem a ver com 
a execução, há falta de planeamento, o fio condutor que não tem existido, o PS e as juntas 
de freguesia foram auscultadas e o Presidente respondeu de forma muito vaga, nos 
projetos nunca envolveu os vereadores do PS e as juntas, neste momento falaram de 
projetos como a Avenida 25 de Abril onde nem a junta nem a comunidade foram ouvidas. 
O parque de estacionamento do Cubelo, o centro de negócios da Portagem, a sociedade, 
são investimentos importantes mas tem de haver um consenso mais alargado possível, 
houve projetos aprovados na câmara e não constam neste orçamento. 
 
Os eleitos do Partido Socialista viabilizaram os quatro orçamentos do executivo PSD em 
minoria, no mandato 2017-2021, demonstrando sentido de responsabilidade e sucessivos 
votos de confiança; 
  
Na proposta de Orçamento disponibilizada, apresenta-se uma extensa lista de medidas, a 
maioria das quais exige esclarecimentos adicionais. Destacamos: 
  
Aquisição/ Reparação Viaturas Transportes Escolares 
Acordo Projeto Ammaia 
Feira da Castanha 
Candidatura Marvão a Património Mundial 
Elaboração Projeto de Reabilitação da Torre da Portagem 
Feira da Castanha 
Elaboração Projeto de Acessibilidade do Castelo de Marvão 
Ampliação Pavilhão SAA 
Reabilitação do Edifício da Sociedade da Portagem 
Projeto Ecopista Marvão / Cast. Vide 
Área de Lazer Barragem da Apertadura 
Parque de Campismo da Quinta das Avelãs 
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Zona Ribeirinha Largo das Almas 
Apoio à Demografia 
Projeto Urbano de Acessibilidade da Portagem 
Arranjo do Largo de S. Salvador 
Projeto. Estacionamento do Cubelo 
Projeto Reabilitação Av. 25 de Abril de Santo António das Areias 
Dinamização Imagem Promocional de Marvão 
Ampliação da Zona Industrial de S.A.A. 
Sistema Controlo de Transito da Vila de Marvão 
Combate à Forfícula Auriculária 
Núcleo Empresarial do Porto da Espada 
Cronograma: 
Centro de Negócios da Portagem 
Reforço da Rede Móvel 
  
Sem uma planificação detalhada das propostas, com identificação de prioridades, objetivos, 
custos reais e calendário de execução, a viabilização do orçamento constitui um risco que 
não podemos voltar a assumir. 
  
 Não podemos ignorar a falta de cumprimento das condições acordadas na Assembleia 
Municipal de 17-12-2021, que permitiram viabilizar o orçamento em vigor, nomeadamente: 
  
Auditoria IFAP - não realizada 
Revisão dos protocolos com as Juntas de Freguesia - não realizada 
Falta de cumprimento do calendário das principais medidas ações, como acordado 
    
No atual contexto que atravessamos, deveriam estar refletidas no Orçamento medidas que 
respondessem às principais preocupações atuais dos marvanenses, em concreto: 
  
Pacote de apoio a famílias e empresas para mitigação dos efeitos da inflação 
Plano de combate à crise energética 
  
 Em conclusão, os eleitos do Partido Socialista manifestam o maior interesse em discutir as 
propostas apresentadas no Orçamento, em condições que permitam uma avaliação séria 
e uma decisão responsável. Neste sentido, esperamos da parte do Executivo uma ação 
esclarecedora perante as dúvidas apresentadas. 
 
 
O Presidente esclareceu que está tudo refletido do orçamento, a sociedade da Portagem 
foi discutida com o Presidente d Junta de Freguesia e fez as considerações que quis. A 
Avenida 25 de Abril quando fez a visita às juntas falou no assunto e ficou de se fazer projeto, 
o Cubelo foi dado conhecimento à Presidente da junta de freguesia e vai dar resposta a 
uma grande dificuldade que temos em Marvão. Temos um projeto piloto com a comunidade 
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de energia para Santo António das Areias, tive o cuidado de analisar o programa eleitoral 
do PS e estão aqui grosso modo, refletidas as coisas do PS. Está de consciência tranquila 
que este é um documento bom para Marvão. 
 
O Vereador Jorge Rosado disse ainda que quem conhece o território sabe o que faz falta, 
o que está em causa não é por em orçamento, é preciso é fazer. Estas boas intenções não 
têm execução. Todos identificaram o problema da Vila de Marvão e apresentam uma 
solução nunca vista e continua-se a arrastar o problema. No último mandato os vereadores 
não deixaram por alcatrão e este executivo gastou setenta mil euros para responder a 
promessas de campanha. Até lá há muito trablho de casa para fazer para quando abem as 
candidaturas estar já tudo pronto e preparado para não se queixar que não houve tempo. 
O nosso executivo não faz o trablho de casa e é isto que me deixa apreensivo, a câmara 
está carregada de pessoas e a máquina não anda.   
 
O Presidente respondeu que até aparece que não de fez obra e está tudo à vista: escola, 
o GDA, a estrada da Ponte Velha, a incubadora da Beirã, o corredor pedonal da Portagem 
a casa mortuária, etc. há uma carteira de projetos nesta câmara que não havia antes, o 
trablho de casa está feito, este executivo tem trabalhado e tem-se esforçado e tem 
dialogado com toda a gente, as juntas não se podem queixar do Presidente, as juntas de 
freguesia se pensarem em consciência votam a favor deste Orçamento e não contra como 
o PS vai dizer. Este mandato diziam que não chegava ao fim e eu já fui julgado duas vezes 
e ganhei e aqui estou para recorrer as vezes que puder e tenho a confiança dos vereadores. 
Tem havido um esforço nas taxas de execução orçamentais, este orçamento foi feito com 
rigor e aquilo que vocês aqui apregoavam e que tanta falta faz, que é a antiga extensão de 
saúde dos Alvarrões, vai ser feito, tem sido um saldo muito positivo.    
 
 O Vereador Jorge Rosado disse ainda que a vitimização não foi perante nós, o Sr. 
Presidente foi condenado em Tribunal, que fique bem claro. 
 
Após discussão dos documentos, o Presidente colocou a votação o Orçamento para 
2023 e as GOP 2023/2026 que foram aprovados por maioria, com dois votos contra 
do PS e três votos a favor da Coligação Marvão à Frente. -------------------------------------- 
Foi ainda deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal. --------------------- 
 
Declaração de voto do PS: ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Sobre os fatos que têm estado na ordem do dia, relacionados com a decisão do tribunal, no processo 

em que o Presidente foi acusado, os eleitos ainda não conhecem o acórdão e só vão tomar uma posição pública 

sobre o assunto depois de conhecerem o teor da condenação; 

 

2. No entanto, não estranham este desfecho, uma vez que têm chamado a atenção para uma série de 

situações que levantam muitas dúvidas em relação à sua transparência; 
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3. Esperam que todos estejam à altura das responsabilidades do momento, que os interesses e o prestígio 

do Concelho sejam salvaguardados e se retirem todas as consequências políticas pelo PSD; 

 

4. Depois disto, sobre o orçamento de 2023, porque nenhuma das condições para a viabilização do 

orçamento anterior foi cumprida (onde a auditoria aos processos do IFAP da câmara era uma delas) e também 

porque o documento em apreço levanta inúmeras dúvidas, que foram colocadas ao Executivo, mas não tiveram 

uma resposta satisfatória, não resta aos Vereadores do PS outra opção que o voto contra; 

 

5. A questão neste momento não é que tipo de orçamento ou mapa de pessoal queremos para o concelho 

de Marvão, mas sim que governação e que liderança temos. É essa a definição que queremos. -------------------

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

MAPA DE PESSOAL PARA 2023 -------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 

sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 67/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------- 

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria o mapa de pessoal, com dois 
votos contra do PS e três votos a favor da Coligação Marvão à Frente. -------------------- 
Foi ainda deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS -----------------------  
 Considerando, o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que a abertura 
de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de 
serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda 
ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da 
Assembleia Municipal, salvo quando: 
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;  
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.  
Considerando ainda que, e por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art.º6º da Lei n.º 8/12, de 21 
de Fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira 
com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 
administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal.  
 Considerando, que o art.º12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual 
redação, veio estabelecer que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos documentos previsionais. 
Pelo exposto proponho: 
1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta para 
que este órgão emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem de planos ou programas plurianuais 
legalmente aprovados; 
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2. Que delibere solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, para os efeitos previstos na 
alínea c) do n.º 1 do art.º6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro e do artigo 12º do Decreto-Lei 
n.º 127/12, de 21 de junho, na autorização prévia genérica favorável à assunção de 
compromissos plurianuais pela Câmara Municipal abranja ainda os encargos não previstos no 
PPI que não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos; 
3. Que delibere ainda a Câmara Municipal que a emissão de autorização prévia genérica 
favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo seja dada na condição que, 
além das condições previstas acima, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 
na Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro e no Decreto-lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez 
cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas; 
4. Que mais delibere a Câmara Municipal que, na sequência do pedido de autorização prévia 
formulado, seja igualmente autorizada a delegar no Presidente da Câmara Municipal a 
assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de carácter 
continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 
Orçamento, nos termos do n.º 1 e 2, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de 
contratação pública; 
5. Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia genérica 
favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, prestará informação trimestral 
da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 
genérica objeto da presente proposta e deliberação. ------------------------------------------------------- 
 A Câmara Municipal deliberou por maioria, aprovar a autorização prévia com dois 
votos contra do PS e três votos a favor da Coligação Marvão à Frente. -------------------- 
Foi ainda deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 11:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 
 

______________________________ 


