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ACTA DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 19 
DE FEVEREIRO DE 2010 NA SALA DAS SESSÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA 
NOVA DA BARONIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presenças: Presidente – António Fernando Penedo Piteira. ---------------------------------------------------------
1º Secretário – Pedro Lobato Cortesão de Magalhães Claro. -------------------------------------------------------
2º Secretário - Alda Maria Miranda Grilo. ----------------------------------------------------------------------------
Membros – Maria Alexandra S. Teixeira de Mesquita, Fernando Acácio Vieira de Oliveira, Manuel 
António Destapado Serrão, José Aires dos Santos Pôla, Nuno Maia Magno Bon de Sousa, António José 
Barão Lascas, Arlindo Manuel Romaneiro Chanfana, Maria Teresa Batista Arvelos, Francisco José Tenda 
Serra Sousa, António José Valente Lagarto, Manuel José Saldanha Cansado, António João Feio Valério e 
Joaquim António Rasgadinho Santos. --------------------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Joaquim Maria Galhano Viola Baião, tendo sido justificada a sua falta. --------------------------------- 
Quórum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes, o Presidente da Câmara e os Vereadores, Vicente Maria Mouzinho Maurício, Mário 
Nelson da Silva Simões e Luís Vicente Banha Beguino.-- -------------------------------------------------------- 
Secretariou a Mesa da Assembleia a funcionária da Câmara Municipal, Maria Leonor Lopes Maurício. --- 
O Presidente da Mesa deu as boas vindas aos presentes e declarou aberta a 1ª sessão ordinária, eram vinte 
e uma horas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período de intervenção do público---------------------------------------------------------------------------------- 
Foi aberta a sessão ao público tendo sido encerrado de imediato em virtude de não ter haver pedido de 
intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período de antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
A Drª Alexandra Mesquita propôs que a votação se fizesse com o Deputado Municipal de pé, em 
substituição do braço no ar, para não haver dúvidas na contagem dos votos, como tinha acontecido em 
votação da sessão da Assembleia anterior. ----------------------------------------------------------------------------
O Dr. Serra não concordou, pois considera que o número de deputados é reduzido e não se justifica.-------  
O Dr. Arlindo Chanfana propõe que essa medida seja contemplada na revisão do Regimento. --------------- 
Ponto 1. – Apreciação e votação da acta da sessão anterior.---------------------------------------------------- 
Deliberação número dezanove---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da sessão anterior, cuja leitura foi dispensada, por haver sido previamente distribuída. -----
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com duas abstenções de Alda Maria 
Miranda Grilo e Dr. Acácio de Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2. – Leitura do expediente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Mesa informou que a correspondência mais relevante tinha sido distribuída. Leu o ofício 
enviado pelo Município de Vila do Conde e perguntou se existiam interessados em intervir. ----------------- 
Sobre a questão o Dr. Acácio de Oliveira referiu que o tema da Regionalização é muito importante mas 
considera que não é a altura para discutir sobre este assunto sem a devida preparação. ------------------------
A Drª Alexandra Mesquita referiu que o assunto é da maior importância mas que aquele não era o local 
apropriado para tal discussão, uma vez que a iniciativa legislativa sobre o Referendo sobre a 
Regionalização é da estrita competência da Assembleia da Republica. O que não invalidava que a 
Assembleia Municipal desse o seu apoio à Assembleia Municipal de Vila do Conde. ------------------------- 
O Dr. António João Valério, considera que o debate da Regionalização é muito importante mas que não é 
a nível da Assembleia Municipal que a Regionalização é discutida, no entanto acha que a Assembleia 
Municipal tem todo o poder de trazer para a ordem do dia este assunto, considera que a Assembleia 
Municipal de Alvito deve estar solidária com a Assembleia Municipal de Vila do Conde. ------------------- 
O Presidente da Assembleia considera que é a hora de pegar neste assunto e propôs a votação. ------------- 
O Dr. Arlindo Chanfana, considera prematuro votar desde já qualquer acção e propôs “discussão” noutra 
sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Deputado Nuno Bon de Sousa, não concorda com a Regionalização, mas é a favor do Referendo. ------- 
O Dr. Acácio de Oliveira considera que nesta sessão pouco mais se pode fazer do que um lembrete/moção 
idêntica à elaborada pelos autarcas de Vila do Conde. -------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
O Presidente da Assembleia em jeito de resumo refere que de uma forma geral toda a Assembleia está 
solidária com a moção de Vila do Conde. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara manifestou o seu apoio à Regionalização, considera que não é a 
existência de regiões que provocará aumento de taxas, pois à data existem muitos cargos públicos de 
Direcção Regional, mas que não foram a sufrágio das populações. Propôs que a Assembleia Municipal e 
também a Câmara Municipal dirijam à Assembleia da República uma moção unitária e que o assunto 
entre na ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Assembleia propôs votação em apresentar solidariedade com a Assembleia de Vila do 
Conde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia deliberou aprovar por maioria com um voto contra do Deputado Arlindo Manuel 
Romaneiro Chanfana (PS) e quatro abstenções dos Deputados Alda Maria Miranda Grilo, Fernando 
Acácio Vieira de Oliveira, Nuno Maia Magno Bon de Sousa (MS (PPD/PSD-CDS/PP-PPM) e Manuel 
José Saldanha Cansado (CDU), a solidariedade com esta moção. A justificação do voto contra do 
Deputado Arlindo Chanfana não tem que ver com a proposta em si mas o facto de não se poder decidir 
com base em questões que são apresentadas em cima da hora e que careciam de um maior 
aprofundamento de ideias, devendo no futuro evitar-se quaisquer alterações à ordem de trabalhos com 
base em documentação enviada de outros fóruns que não os do próprio Município----------------------------- 
Ponto 3. Assuntos de interesse para a vida do concelho. -------------------------------------------------------- 
O Deputado Nuno Bon de Sousa, fez referência à obra da construção da nova escola em Alvito, os 
camiões não possuem as condições necessárias, para o transporte das terras pois não têm taipais, situação 
que tem prejudicado a limpeza das ruas, a fiscalização da Câmara deveria estar mais atenta. -------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que existe uma fiscalização da obra, embora privada, mas o 
fiscal municipal já foi alertado para estar mais em cima do assunto. ---------------------------------------------- 
O Deputado Nuno Bon de Sousa também chamou à atenção para o facto de se terem tapado as caixas de 
esgotos quando se efectuaram as obras de repavimentação das ruas. --------------------------------------------- 
A Deputada Alda Grilo apresentou um assunto que tem a ver com uma obra sita na Rua João de Deus, em 
Vila Nova da Baronia, perto da sua residência, pois as areias e resíduos de cimento estão a escoar para 
dentro das caixas de esgoto, o que poderá trazer graves prejuízos. Alertou também para o lixo que 
permanece na rua depois das festas do bar na mesma rua, tais como garrafas partidas no chão, que é 
perigoso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Drª Alexandra Mesquita disse que gostava que no Concelho de Alvito, a seguir aos fins-de-semana nas 
zonas dos bares, houvesse um funcionário da Câmara a tratar da limpeza dessas zonas ou, por outro lado, 
exigir aos proprietários que limpem. ----------------------------------------------------------------------------------- 
A Deputada Maria Teresa Arvelos referiu o facto de existirem muitos dejectos dos cães nos jardins onde 
já não é possível que ali brinquem as crianças, e fez um apelo para sensibilizar as pessoas que levam os 
cães a passear tomarem as devidas precauções para evitar que isso aconteça. ----------------------------------- 
O Dr. Arlindo Chanfana interpelou o Senhor Presidente da Câmara para lhe perguntar se já reuniu o 
Conselho de Segurança, sugerindo que se passe a fiscalizar todo o concelho por parte das forças policiais, 
com mais frequência, pois têm-se verificado alguns roubos recentemente.--------------------------------------- 
O Dr. Acácio de Oliveira apelou à colaboração da Câmara para que sejam tomadas medidas de prevenção 
na questão da segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propôs também o Dr Acácio de Oliveira que o caminho de acesso à Ermida de Sant´Águeda seja 
pavimentado em definitivo para que a Câmara poupe nos gastos que tem com a manutenção frequente 
desse caminho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que independentemente de o conselho não ter reunido não 
estão a desprezar este assunto, concorda que a presença da GNR irá ter alguma dissuasão. ------------------- 
O Deputado Nuno Bon de Sousa propôs que se contratassem um ou dois guardas-nocturnos----------------
Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que iria atribuir um telemóvel a cada Grupo 
Parlamentar, informou também que a secretária Leonor Maurício estará disponível para dar apoio a todos 
os Grupos Parlamentares. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Dr. Acácio disse que não vê necessidade premente de ter um telemóvel. ------------------------------------- 
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O Dr. António João Valério informou que a Junta de Alvito tem um serviço de queixas, onde os 
munícipes podem apresentar os assuntos, que posteriormente serão enviados à Câmara ---------------------- 
Ponto 4. Outros Assuntos:  
Período da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1. - Apreciação da informação escrita sobre a actividade municipal e situação financeira da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Câmara que, nos termos regimentais falou 
sobre os aspectos relevantes da sua gestão municipal. -------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Deputado Nuno Bon de Sousa que disse que o documento está diferente, está mais 
claro, embora pudesse ser ainda mais desenvolvido e completo. O Senhor Presidente da Câmara 
respondeu que as sugestões são sempre bem vindas. ---------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. – Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Estudo Económico-financeiro. --------------- 
Esteve presente o Dr. Belchior, que foi o responsável por este trabalho, que explicou que o mesmo foi 
feito de acordo com a nova Lei das Finanças Locais, que permite aos Municípios arrecadar e dispor de 
receitas que lhe são destinadas. A criação das taxas está subordinada aos princípios da equivalência 
jurídica, da justa repartição dos encargos públicos e da publicidade, incidindo sobre utilidades prestadas 
aos particulares, geradas pela actividade dos municípios ou resultante da realização de investimentos 
municipais. São calculadas em função do tempo e não do espaço. Explicou também que as taxas das 
autarquias assentam na prestação concreta de um serviço público local, na utilização privada de bens 
públicos e privados desta. O valor das taxas são fixadas de acordo com o princípio da proporcionalidade, 
e não devem ultrapassar o custo da actividade pública local ou do benefício tido pelo particular. Apesar 
do cumprimento da regra da proporcionalidade as taxas podem também ser fixadas com base em critérios 
de desincentivo à prática de actos que prejudiquem o interesse colectivo. Foram também introduzidas 
medidas de incentivo à realização de operações urbanísticas nas zonas urbanas consolidadas. Também foi 
considerado o incentivo à natalidade tendo em conta a protecção das famílias numerosas, prevendo-se 
descontos na facturação do consumo de água.----------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto o Dr. Acácio de Oliveira referiu ser discutível o método e critérios subjacentes ao cálculo 
daquilo que foi designado no estudo apresentado por “custo justificável” superiores, potenciando 
desigualdades intermunicipais, penalizando os cidadãos nos Municípios menos eficientes. Referiu ainda 
defender que as taxas devem ter valores – objectivo, constituindo instrumentos integrantes de uma 
estratégia que compreenda, de forma articulada, estímulos e incentivos a certas práticas e iniciativas, por 
um lado e desincentivos a outras práticas e comportamentos. ------------------------------------------------------ 
O Dr. Arlindo Chanfana também deu a sua opinião salientando que é justo que se caminhe no caminho da 
eficiência dos serviços e que com base neste critério sejam fixadas as taxas e o pagamento de serviços 
municipais, ainda que tal signifique que os cidadãos de um Município paguem valores mais elevados dos 
que os cidadãos de concelhos próximos, tendo tal discrepância que ser penalizada na altura de votar, já 
que tal significa que os eleitos não conseguiram dotar o seu Município de eficiência necessária. O 
contrário significaria estar a premiar-se a ineficiência. -------------------------------------------------------------- 
O Dr. Serra referiu que devemos chegar a um ponto em que os Municípios mais pequenos vão ser 
largamente prejudicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto em título, a Assembleia Municipal, aprovou, por maioria com quatro abstenções dos 
Deputados Dr. Francisco Serra, Nuno Bon de Sousa, Dr. Acácio de Oliveira (MS (PPD/PSD-CDS/PP-
PPM) e Arquitecto Pedro Claro (PS).---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3- 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano -2010.--------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara explicou a razão da revisão que se perdem com a necessidade de incluir 
um novo projecto “Comparticipação AMGAP”e que tem por finalidade a realização de capital na empresa 
“Águas Públicas do Alentejo”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada a votação foi a mesma aprovada por maioria, com quatro abstenções (Deputados Alda Grilo, 
Nuno Bon de Sousa, Dr. Acácio de Oliveira e Dr. Francisco Serra) do (MS (PPD/PSD-CDS/PP-PPM) 
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Ponto 4. – Empréstimo nº 3842099.830.001 – Construção do Parque de Feiras de Alvito -  Alteração 
de Cláusula.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e dois ------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia deliberou, aprovar por unanimidade, a alteração à cláusula do contrato. --------------------- 
Ponto 5 – Aprovação das deliberações em minuta 
Deliberação número vinte e três 
Por proposta do Senhor Presidente da Assembleia, as deliberações a que é necessário dar execução 
imediata foram lavradas em minuta e rubricadas por todos os elementos da mesa. ----------------------------- 
Passou-se em seguida à votação, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade---------------------------- 
Publicidade: Das deliberações com eficácia externa, vai ser dada publicidade através de Edital, a afixar 
no edifício do Município e outros lugares públicos, durante cinco dos dez dias subsequentes à data em 
que foram tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Edital será igualmente publicado no portal do Município na Internet e no próximo boletim municipal. – 
A presente acta é publicada no portal do Município na Internet. -------------------------------------------------- 
Concluídos os trabalhos, o Presidente da Mesa, deu por encerrada a sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, eram 00h 10 minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Eu, Maria Leonor Lopes Maurício, na qualidade de secretária, para os devidos efeitos a redigi e 
subscrevo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  

O Presidente da Assembleia 
 
 
 

/António Fernando Penedo Piteira/ 
 
 
 

A secretária 
 
 

/Maria Leonor Lopes Maurício/ 


