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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 27/2022 REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 vinte dois de 
novembro de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente fez um breve resumo da feira da castanha, correu dentro da normalidade, de 
acordo com a informação dos bombeiros entraram cerca de 12 mil pessoas, venderam-se 
4 mil quilos de castanha e 1.500 litros de vinho. Os produtores locais venderam tudo e foi 
um resultado positivo. Há a referir que houve alguns constrangimentos com os transportes 
e já se fez uma reunião para ver o feed back da feira e falou-se nesse assunto. -------------- 
Informou também que a tapeçaria que estava no edifício da Fronteira de Marvão, estava na 
posse do Grupo Pestana e já regressou ao edifício onde está em exposição. ------------------ 
O Vereador Luis Costa informou que foi entregue o dossier da candidatura das FAR, para 
além do Presidente da República, foi também entregue à Comissão Nacional da Unesco ao 
Sr. Embaixador Morais Cabral e acho que funcionou muito bem a influência do Sr. 
Presidente da Republica, pois recebeu-nos muito bem e fez algumas questões sobre o 
dossier. No prazo de três meses vão analisar e dirão se está completo ou se precisa de 
alguma achega. --------------------------------------------------------------------------------------------------     
A Vereadora Paula Trindade deu conhecimento que se realizou na passada sexta-feira 
um work shop sobre anfiteatros romanos da Lusitânia com várias entidades ligadas à 
temática e foi uma excelente apresentação. No dia 23 de novembro foi o Dia da Floresta 
Autóctone com a plantação de árvores pelas freguesias para darmos continuidade às 
espécies naturais do concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 
A Vereadora Cristina Novo agradeceu ao Presidente ter esclarecido o aparecimento da 
tapeçaria Alentejo, que afinal não estava desaparecida e também que não é propriedade 
do município. Disse ainda que apesar de na página do facebook dizer que “Regressa”, isso 
será só temporariamente para uma exposição. Mais referiu que se deveria informar as 
pessoas que vieram a uma reunião de câmara manifestar o desaparecimento da tapeçaria 
do que realmente sucedeu, porque afinal esta estava em casa do seu dono. ------------------ 
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O Vereador Jorge Rosado falou também na tapeçaria para dizer que as pessoas que 
vieram à reunião de câmara dizer de forma concertada que tinha sido roubada pelo 
executivo do PS, era bom que se viessem aqui retratar porque são sempre os mesmos. É 
importante que esta informação seja dada aqui. -------------------------------------------------------- 
Relativamente ao PMDFCI fez-se uma reunião extraordinária e hoje o ponto é retirado da 
Assembleia Municipal, quando estamos há dois anos sem plano. Qual foi a pressa? Espero 
que não haja empresas à espera deste plano. ----------------------------------------------------------- 
Enalteceu o prémio internacional de artesanato que o artesão João Gomes recebeu, esteve 
durante vários anos no concelho e foi-se embora, é pena que não consigamos reter 
artesãos e felicitou-o pelo bom nome que deu ao concelho. ---------------------------------------- 
Sobre a Rota do Megalítico que já começou a ser implementada no terreno, fez um reparo 
à sinalética da rotunda Portagem que podem confundir quem quiser fazer o circuito, pois 
tem duas indicações que confundem, acha que deve haver um percurso, mas ser colocada 
outra indicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda sobre a informação da Vereadora Paula Trindade no que diz respeito à ação que 
decorreu nos Olhos d´Água, o anfiteatro foi uma parceria com Mérida que mostrou um 
interesse muito grande e esse trabalho continua a ser feito, motivo pelo qual me congratulo 
e felicito a Fundação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente esclareceu sobre o PMDFCI, está uma Técnica nova no município que não 
tratou da publicação no Diário da República e tem ser feito primeiro antes de o por em 
consulta pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o artesão João Gomes também se associa ao reconhecimento do prémio é amigo 
dele e desenvolveu a sua atividade enquanto morou nos Galegos. ------------------------------- 
Sobre a Ammaia informou que o projeto ao PO Regional foi aprovado e vai ser executado, 
para o próximo ano faremos uma inauguração formal. ------------------------------------------------ 
O Vereador Luis Costa agradeceu a chamada de atenção do Vereador Jorge Rosado e 
explicou que está a decorrer a implementação da sinalética do Rota do Megalítico e na 
rotunda está sinalizada a direção de Santo António das Areis e Beirã onde estão a maior 
parte monumentos, e desse lado do concelho incluímos as pinturas rupestres do Porto 
Roque, daí a dupla sinalização. No entanto e apesar de haver um folheto, podemos fazer 
essa correção para não confundir. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 
O Sr. José Manuel Baltazar perguntou se a câmara tem competência para decidir os 
pedidos de pagamento de água pelo primeiro escalão que tem vindo à reunião. -------------- 
O Presidente esclareceu que os dois pedidos que vieram são anteriores ao dia 1 de julho, 
data em que passou para a empresa das águas. ------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 11 de novembro e da 
reunião extraordinária de 16 de novembro que foram aprovadas em minuta, nos termos 
previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. --------------------------- 
A ata de 11 de novembro foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 
A ata da reunião extraordinária de 16 de novembro foi retirada uma vez que surgiram 
algumas dúvidas da parte da vereação da Coligação Marvão à Frente e será aprovada 
na próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-27/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 224 de 24/11/2022, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 1.506.910.92 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 302.185.29 € ------------------------------------------------                                                                                                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 178123/2022 - FONTE DOS POBRES E RUA 
25 DE ABRIL, Nº 1 EM PORTO DA ESPADA - FREGUESIA DE SÃO SALVADOR DA 
ARAMENHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Fonte dos Pobres e Rua 25 
de Abril, nº 1, Porto da Espada, freguesia de São Salvador da Aramenha, artigo matricial 
nº 2231. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 177668/2022 - FONTE SALGUEIRO - 
FREGUESIA DE BEIRÃ --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Fonte Salgueiro, freguesia de 
Beirã, artigo matricial nº 713. --------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 177676/2022 - FONTE SALGUEIRO - 
FREGUESIA DE BEIRÃ --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Fonte Salgueiro, freguesia de 
Beirã, artigo matricial nº 722. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIREITO DE PREFERÊNCIA - ANÚNCIO Nº 180780/2022 - OLIVAL DE FARIA - PORTO 
DA ESPADA - FREGUESIA DE SÃO SALVADOR DA ARAMENHA ---------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Olival de Faria, Porto da 
Espada, freguesia de São Salvador da Aramenha, artigo matricial nº 2265. -------------------- 
Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES URBANISTICAS - PARA CONHECIMENTO ---------------------------------------- 

Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PEDIDO DE PLANO DE PAGAMENTO DE ÁGUA EM DIVIDA ----------------------------------- 

Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: -------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª, que sendo este processo informado a partir do sector social, não nos foi à 
data solicitado o plano de pagamento para a requerente poder saldar a dívida que tem para com o município 
de Marvão, sendo agora apresentado o mesmo. 
Mais se informa, que nos termos do Código Regulamentar do Município o plano de pagamentos terá de ser 
aprovado pela Exmª Câmara Municipal. É certo que o mesmo é composto do pagamento da dívida em oito 
prestações, tal como a Exmª Câmara Municipal já aprovou nos termos da informação da secção de Ação Social. 
De notar que o valor em dívida atual é inferior ao valor em dívida da última informação. 
De acordo com o exposto coloca-se à consideração superior a decisão de levar este assunto para aprovação 
da Exmª Câmara Municipal, até porque o plano de pagamentos tem a sua primeira prestação prevista para 
dezembro de 2022.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o solicitado, com base na 
informação técnica que acompanha o pedido. ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  

NORMAS DA FEIRA DA CASTANHA 2022 - 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 68/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

O Vereador Jorge Rosado agradeceu o envio das normas mas agora já não era preciso 

esta explicação, no entanto, temos a referir que nos foi dado um esclarecimento técnico, 

mas político não. Felicitamos os marvanenses contribuíram para a feira, os funcionários e o 

público também. É certo que as condições atmosféricas foram muito favoráveis. Foi a feira 

com menos artesanato, outra preocupação que identificámos é que houve falhas nos 

transportes, muita gente à espera demasiado tempo em filas na Portagem, isto deve servir 

de reflexão. Se os transportes exigem à câmara, a câmara também deve exigir à Rodoviária, 

ficar 45 minutos à espera não é aceitável e quem perde com esta má imagem é a câmara. 

A solução passa por ter mais autocarros e mais meios. O preço dos stands, sobretudo para 

o artesanato, é um preço muito elevado, a comida sempre dá algum retorno. Foi uma má 
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aposta estimular as pessoas a trazer tendas próprias, sabendo que as condições em Marvão 

não são favoráveis. O futuro da feira passa por ser bem organizada com stands iguais e 

renegociar essas condições com a empresa. Não vimos nenhuma melhoria nos últimos 

cinco anos, o público português está afastado desta feira e devia-se pensar se a animação 

não devia ter também espetáculos em espanhol. Espero que no próximo ano possamos 

dialogar mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente respondeu que a feira atingiu 38 anos e tem de ser repensada, também 

percebeu que a feira tem de ter uma nova dinâmica, pensar já no próximo ano e começar a 

falar com quem veio desde o inicio, precisa de levar um impulso apesar desta feira ser feita 

de modo diferente, igual à feira da castanha de Marvão não há outras. Antes da feira fazer 

40 anos temos de lhe dar um forte impulso para a manter viva. Relativamente aos 

transportes foi grave, sabe que não correu bem, e o Vereador já pediu reunião à GNR e à 

Rodoviária porque nesse dia tem de se procurar outra solução. ------------------------------------

O Vereador Luis Costa disse também que a verdade é que a feira voltou a ter doze mil 

pessoas, o que é bom e também não comporta muito mais do que isso. Estamos decididos 

a salvaguardar os transportes e a haver mais autocarros, para evitar as filas de espera, que 

foram originadas por avaria de um autocarro. Mas já se fez uma reunião com os funcionários 

que trabalharam para darem a sua opinião do que correu mal, a intenção é ter em 

consideração estas questões negativas para melhorar no próximo ano. Relativamente ao 

público português vai dispersando por outras feiras que há pelo País. Vão promover a feira 

da castanha lá fora e agradeceu a todos os envolvidos neste certame que correu bem. -----

A Vereadora Cristina Novo referiu que os transportes não correram bem no sábado e 

muitas pessoas voltaram a pé para a Portagem, e também estiveram muito tempo á espera 

para vir para Marvão. Também disse que muitas das pessoas que nos vistam esses dias 

são seniores e ficam na parte baixa da vila, muitos reclamaram não terem tido acesso a 

castanhas assadas e sugeriu que talvez seja de pensar em aumentar os magustos nessa 

zona da vila. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Jorge Rosado referiu ainda que é incompreensível como é que fecha um 

magusto na Vila, faz sentido o magusto no Espirito Santo, é uma solução de equilíbrio entre 

a parte alta e baixa, foi uma má medida esta decisão. Referiu ainda que as reuniões com os 

trabalhadores na feira deve ser feita antes e depois do evento. -------------------------------------     

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NO CASTELO - SINDICATO DOS PROFESSORES 
DA GRANDE LISBOA ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um pedido do Sindicato, integrado nas Jornadas Pedagógicas, das quais faz 
parte uma visita Marvão para o dia 20 de Maio de 2023 e solicitam a entrada gratuita no 
Castelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Despacho do Vice-Presidente: “Concordo com a entrada gratuita no castelo, submeta-se a 
aprovação na próxima câmara municipal.” --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder as entradas gratuitas. -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM O GRUPO DESPORTIVO 
ARENENSE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 69/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

 

O Vereador Jorge Rosado congratula-se com o trabalho do GDA que tem feito um esforço 

adicional para dar atividade desportiva ao municipio, mas que a câmara pudesse ter um 

plano de atividades desportivas feito com o clube e com as atividades que pretendem 

desenvolver em parceria. --------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente respondeu que o Vereador Jorge está sempre a dizer que esta câmara tem 

dois técnicos de desporto, mas a câmara tem gente no quando que não está a exercer 

funções, um deles está aqui sentado e eu próprio que sou do Gabinete Florestal também 

não estou nessas funções. -------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Luis Costa referiu também que no terreno não existem dois técnicos do 

desporto e não é correta a informação de a câmara de Marvão ser a única que tem dois. 

Informou que já vem registado no plano de atividades cultural as mais importantes 

modalidades desportivas, mas podem fazer um único só com a informação desportiva. ----- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Contrato. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APOIO PONTUAL AO CENTRO CULTURAL DE MARVÃO ---------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira: ---------------------------------------- 
“Foram apresentados três pedidos de apoio pontual, pelo Centro Cultural de Marvão (em anexo): ----------------- 

– indicam uma necessidade de financiamento de 610,50 €, no entanto no 
preenchimento do formulário a diferença entre a receita e a despesa é de 36,57 €. Além de que na despesa 
apresentada incluem uma fatura do fornecimento de bebidas que deverá ser imputada à exploração do bar. -- 

financiamento de 450 €, apresentam faturas de despesa realizada no valor de 485,50 €; ---------------------------- 

copos de plástico reutilizável a usarem vários eventos, indicam uma necessidade 
de financiamento no valor de 600 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Informo que a entidade se encontra registada no portal do associativismo com o registo validado; --------------- 
-De acordo com o artigo 7º do Regulamento Municipal de Apoio às Associações sem Fins Lucrativos e às 
IPSS’s do concelho de Marvão anexo ao Código Regulamentar, o apoio a atividades de carater pontual consiste 
no apoio financeiro ou técnico logístico à organização de atividades pontuais, não incluídas pelas coletividades 
e IPSS’s nas suas candidaturas ao apoio à atividade regular ou nos seus planos de atividades anuais; ---------- 
 -O Centro Cultural de Marvão não apresentou nenhum pedido de apoio regular, quando da abertura de 
candidaturas para este tipo de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deixo à consideração do Sr. Presidente, determinar o montante do apoio a conceder e a submete-lo a 

deliberação da Câmara Municipal.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesmo arquivado (com ref. DA 70/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

 

O Presidente propôs a atribuição de um apoio no valor de 500,00 € (quinhentos euros). --- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o apoio proposto pelo 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

APOIOS SOCIAIS EVENTUAIS ----------------------------------------------------------------------------

Os pedidos de apoio encontram-se acompanhados de uma informação social da Técnica 

Dr. Vanda Costa: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “No âmbito da transferência de competências no domínio da ação social para as autarquias locais, o Serviço 

de Atendimento e Acompanhamento Social de Marvão, remete-se, em anexo, proposta de apoio económico 

para aquisição de óculos, bem como o respetivo orçamento que sustenta a mesma.” ----------------------------------- 

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

mesmo arquivado (com ref. DA 72/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APOIOS SOCIAIS EVENTUAIS ---------------------------------------------------------------------------- 
Os pedidos de apoio encontram-se acompanhados de uma informação social da Técnica 
Dr. Vanda Costa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“No âmbito da transferência de competências no domínio da ação social para as autarquias locais, o Serviço 
de Atendimento e Acompanhamento Social de Marvão remete, em anexo, proposta de apoio económico para 
tratamento estomatológico, bem como o respetivo orçamento que sustenta a mesma.” ------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 72/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALTERAÇÃO Nº 18 AO ORÇAMENTO 2022 E ALTERAÇÃO Nº 15 ÀS GOP - 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 73/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONTRATO DE COMODATO - CASA DO MÉDICO -------------------------------------------------- 
Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira: --------------------------------------- 
“Sabendo que segundo a alínea g) do n.º 2 do artigo 23º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro é atribuição do 
Município o domínio da Saúde; 
Considerando a dificuldade em fixar médicos de família no nosso território; 
Considerando que uma parte significativa da população está muito envelhecida, estruturalmente fragilizada e a 
viver num contexto socioeconómico bastante desfavorecido, contingências que justificam o empenho de todos 
os meios e esforços para promover condições para a fixação de profissionais no território. 
A atribuição de uma casa de função para instalação de um médico tem sido assumida pelo Município como 
uma forma de discriminação positiva para atrair e fixar médicos no concelho.  
Neste sentido, venho propor a esta Câmara Municipal que seja determinado que a habitação do Município de 
Marvão, sita no Largo N. Sr.ª do Amparo, em S. Salvador de Aramenha, seja atribuída a um médico de família, 
com contrato com a ULSNA e que exerça funções no concelho de Marvão.  
 Atualmente exerce funções de médica de família, com contrato de trabalho com a ULSNA a Sra. Dr.ª Issel de 
La Rosa Mesa, a qual carece de habitação no concelho de Marvão para poder desempenhar as suas funções.  
Nestes termos, proponho que seja atribuída à Sra. Doutora Issel de La Rosa Mesa, a referida habitação para 
aí habitar enquanto exercer as funções de médica de família no concelho de Marvão. Mais proponho que seja 
celebrado contrato de comodato nos termos da minuta em anexo.” --------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, 
sendo o mesmo arquivado (com ref. DA 74/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------ 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Contrato de Comodato. ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACORDO COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO DISTRITO DE 
PORTALEGRE - VI CORTA MATO 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 75/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ---------- 

Despacho do Vice-Presidente: “Concordo com o acordo de colaboração com a AADP, imprescindível 
para o sucesso da prova. Solicito que o mesmo seja remetido para a próxima câmara municipal.” 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Acordo. -------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. -----
Eram 10h50m. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________ 

 
A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 
_____________________________ 

 
 


