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ACTA DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 26 
DE JUNHO DE 2010 NA SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presenças: Presidente – António Fernando Penedo Piteira. ---------------------------------------------------------
1º Secretário –José Aires dos Santos Pôla. --------------------------------------------------------------------------
2º Secretário - Alda Maria Miranda Grilo. ----------------------------------------------------------------------------
Membros – Maria Alexandra S. Teixeira de Mesquita, Fernando Acácio Vieira de Oliveira, Manuel 
António Destapado Serrão, António José Barão Lascas, Maria Teresa Batista Arvelos, Francisco José 
Tenda Serra Sousa, António José Valente Lagarto, Joaquim Maria Galhano Viola Baião, Manuel José 
Saldanha Cansado, António João Feio Valério, Joaquim António Rasgadinho Santos e Lináuria Maria 
Pinto Fonseca Fialho -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Arlindo Manuel Romaneiro Chanfana, Pedro Lobato Cortesão de Magalhães Claro e Nuno Maia 
Magno Bon de Sousa, tendo sido justificadas as suas faltas. ------------------------------------------------------- 
Quórum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes, o Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores, Vicente Maria Mouzinho 
Maurício 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 3ª sessão ordinária, eram 
quinze horas e catorze minutos------------------------------------------------------------------------------------------ 
Período de intervenção do público---------------------------------------------------------------------------------- 
Foi aberta a sessão ao público. Pediu a palavra o Sr. Darlindo Duarte, para solicitar o arranjo de alguns 
caminhos pedonais de forma a permitir serem utilizados satisfatoriamente, nomeadamente o caminho 
entre a Balança e Horta do Sobral; e linha do Caminho-de-ferro, na zona das Quintas, em Vila Nova da 
Baronia. O Senhor Presidente da Câmara informou que já estão a ser reparados alguns caminhos, embora 
considerando ser muito difícil o seu asfaltamento por administração directa pelo facto de a Câmara não 
possuir as máquinas necessárias para o efeito. Se a opção for asfaltar os caminhos vicinais, então será 
necessário fazer os projectos e lançar concursos de empreitadas. É necessário no entanto saber que para se 
optar por essas obras é necessário deixar de fazer outras já previstas, uma vez que não é possível ter 
recursos financeiros para tudo o que se pretende. É necessário estabelecer prioridades. ----------------------- 
Usou da palavra o deputado Dr. Acácio de Oliveira, que alegou deverem ser tomadas medidas de 
melhoria, de conservação e de prevenção, para que os caminhos não se degradem, designadamente a 
limpeza de valetas, que permita o adequado escoamento das águas. Fez referência também que os 
caminhos têm que estar transitáveis e que nem sempre se justifica a colocação de asfalto, por razões 
económicas e ambientais. Lembrou ainda serem publicamente conhecidos encerramentos e 
condicionamentos passagem de vários caminhos públicos, com a consequente diminuição de direitos dos 
cidadãos chamando a atenção para a responsabilidade das autarquias que não deve ser negligenciada. ----- 
O Dr. António João Valério usou da palavra e disse que a legislação dos caminhos públicos não é clara e 
que a Junta de Freguesia de Alvito vai deixar o cadastro dos caminhos vicinais feito, até final do mandato. 
O Sr. Presidente da Câmara disse concordar com o trabalho das Juntas de Freguesia no levantamento do 
cadastro dos caminhos vicinais. Disse também concordar que os caminhos que forem públicos devem 
continuar a permitir a passagem do público. ------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período de antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
1- Apreciação e votação da acta da sessão anterior. ------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e quatro---------------------------------------------------------------------------------- 
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, uma do Sr. Presidente 
da Junta de Alvito, Dr. António João Valério da CDU e outra da D. Lináuria Maria Pinto Fonseca Fialho 
do PS, em virtude de não estarem presentes na reunião anterior. -------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Leitura do expediente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Mesa informou que a correspondência mais relevante tinha sido distribuída. ---------------- 
Ponto 3- Assuntos de interesse para a vida do Concelho.-------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a Drª Alexandra Mesquita que fez referência que tendo lido toda a documentação acerca 
das razões invocadas pela REFER e CP que estruturam a decisão para a paralisação da linha que serve 
Lisboa-Beja, Intercidades, não leu, em parte alguma, que a linha do comboio iria ser retomada quando as 
obras terminassem bem pelo contrário, nas entrelinhas pode-se esperar o contrário, pelo que pediu ao 
executivo camarário que não baixassem os braços nesta luta pela manutenção do intercidades pelo que 
sugeriu que se interpele a REFER e CP para que seja reposta a circulação dos comboios, findas as obras. - 
O Deputado José Pôla sugere que sejam todas as Câmaras a intervir junto dos serviços competentes para a 
circulação dos comboios ser reposta. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Dr. Acácio de Oliveira disse que é há uma concertação montada para privilegiar Évora em serviços e 
investimentos públicos, desde o projecto TGV à requalificação da via-férrea até Évora, em 
desfavorecimento da linha do Sul para Beja e Funcheira. ---------------------------------------------------------- 
A Srª Deputada Maria Teresa Arvelos informou que foi maltratada na Associação de Municípios de Beja, 
quando foi apresentar o assunto, uma vez que trabalha em Beja e torna-se um grande transtorno para a sua 
vida esta falta dos comboios, responderam-lhe que não podiam fazer um horário de comboios para cada 
pessoa. Os passageiros são prejudicados porque os autocarros de alternativa chegam atrasados a 
automotora não espera, portanto não há ligação assegurada. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a REFER só responde pelas linhas e que os comboios são 
responsabilidade da CP. A Câmara tem no entanto vindo a contactar as duas entidades no sentido de ser 
resolvido o problema da necessidade de transporte das populações do concelho. Embora a gestão das 
respectivas empresas não seja da responsabilidade das Câmaras, a verdade é que as Câmaras de Alvito, 
Cuba e Viana do Alentejo se juntaram para reivindicar a continuidade de satisfação do direito ao 
transporte ferroviário para os habitantes destes concelhos. --------------------------------------------------------- 
O Dr. Acácio de Oliveira referiu que assistiu-se a uma deficiente e insuficiente intervenção das diversas 
Câmaras e outras entidades públicas relevantes na região, sem a necessária articulação e com o silêncio da 
maioria, em defesa daquilo que é suposto ser uma das suas obrigações: defesa dos interesses legítimos 
dos cidadãos, junto do poder central e entidades públicas empresariais. Tal postura constitui uma 
deplorável amostra de uma visão e concepção da gestão regional ou de interesses à escala regional, pouco 
abonadora para alguns propagandistas da regionalização, que sobre o assunto se alhearam. Sugeriu ao 
Senhor Presidente que a Câmara de Alvito articuladamente com as Câmaras de outros municípios, 
questionem a CP, quanto ao serviço que vai disponibilizar actualmente e sobre o que se propõe oferecer 
após a execução das obras, entre Lisboa e Beja – Funcheira.------------------------------------------------------- 
O Sr. Deputado Manuel António Serrão sugeriu que seja vista a situação das valas entre a Bica Nova e o 
túnel da passagem de nível de Vila Nova da Baronia. -------------------------------------------------------------- 
A Srª Deputada Drª Alexandra Mesquita pediu que se iniciassem as obras da limpeza da ribeira, chamou a 
atenção para o enorme descuido em que se encontrava o quintal do Sr. Henrique em Vila Nova da 
Baronia. Sobre o túnel rodoviário que dá para o caminho 1003, a Drª Alexandra comentou que não é 
funcional, e que a obra devia ter sido embargada logo no início. Não tem visibilidade para quem dela se 
serve e apelou para que seja apresentado o problema à REFER a fim de ser melhorada aquela infra-
estrutura ferro rodoviária.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Deputado António Lascas disse que a curva do túnel está mal sinalizada. -------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta de Vila Nova da Baronia informou que a REFER quando construiu o túnel disse 
que ou fazia aquilo ou não fazia nada. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Luís Beguino explicou que o assunto da ribeira e da casa do Sr. Henrique, só irá ser 
resolvido a partir do próximo mês de Julho, data prevista para a entrada ao serviço do engenheiro civil. O 
Sr. deputado Dr. Acácio de Oliveira referiu-se à persistente e diminuta (Nula por vezes) afluência de 
munícipes às sessões da Assembleia, demonstrativo também duma insuficiente divulgação e constituindo 
factor, entre outros, da baixa participação dos munícipes na gestão pública autárquica. O próprio “site” do 
Município expõe várias notícias e destaques de vários eventos e programas (um dos quais a decorrer hoje 
na Biblioteca), mas omite qualquer referência à sessão actual desta Assembleia, prática esta que considera 
absolutamente reprovável.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4- Outros Assuntos---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. deputado Dr. Acácio de Oliveira apresentou uma moção intitulada “OBRIGADO SARAMAGO”, 
como homenagem ao falecido Nobel da Literatura Portuguesa. A Drª Alexandra Mesquita sugeriu que 
seja enviada esta mensagem de solidariedade à Fundação Saramago. -------------------------------------------- 
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Os Deputados do Partido Socialista lamentam a posição tomada pelo Presidente da República quando da 
morte de José Saramago. O Dr. António João Valério partilha da mesma opinião. O Sr. deputado Dr. 
Acácio de Oliveira frisou que a moção que propõe expressa a sua apreciação, esperando que seja 
partilhada pelos membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trinta e quatro--------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia deliberou, por unanimidade aprovar a moção “OBRIGADO SARAMAGO”.---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                           
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. Realçou o corte no orçamento de que as Câmaras 
Municipais estão a ser alvo por força do Plano de Estabilidade e Crescimento, que no caso do Município 
de Alvito, ascende a quase cento e cinquenta mil euros. Referiu também que a Câmara apesar de ter a sua 
capacidade de endividamento utilizada apenas em parte, não pode contrair mais empréstimos, por força 
da regra do endividamento zero. Explicou também que o PROT (Plano Regional de Ordenamento do 
Território) está a ser imposto, e que vai condicionar em muito o Plano Director Municipal. O Senhor 
Presidente respondeu às diversas questões colocadas pelos Senhores Deputados.------------------------------ 
Pelo Sr. Presidente da Mesa foi proposto a inclusão na Ordem de Trabalhos de uma proposta de moção do 
Governo sobre “CONTRA A POLÍTICA DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS COM MENOS DE 
VINTE E UM ALUNOS”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número trinta e cinco----------------------------------------------------------------------------------- 
Posta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade, tendo sido deliberado também ser o Dr. 
António João Valério da CDU, a Senhora Professora Lináuria do PS e o Dr. Acácio de Oliveira da 
coligação MS a redigirem a moção a enviar ao Governo. ----------------------------------------------------------- 
O deputado Dr. Acácio de Oliveira usou da palavra para falar sobre o assunto, referindo que já no anterior 
mandato se pronunciou exprimindo vários argumentos contra a futura concentração do ensino básico em 
Alvito e esvaziamento de Vila Nova, com consequências negativas para as crianças e o seu meio familiar 
e social, decorrentes do processo iniciado com a carta educativa aprovada por, maioria, e completado com 
a proposta que o Município apresentou ao Ministério da Educação e que este se limitou a aceitar. 
Lembrou ainda que na altura a sua posição não mereceu a adesão das outras bancadas com assento na 
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 O Sr. Presidente da Câmara disse que existe uma carta educativa em relação ao ensino básico que deixou 
em aberto a resolução desta escola se será de encerrar ou não. Disse também que a escola não deve fechar 
em Vila Nova da Baronia, pois a Câmara está sempre a reivindicar a continuação da escola nesta 
freguesia. O Dr. António João Valério realçou a gestão das escolas, poderá acontecer que Alvito possa 
passar para a gestão de outras escolas, embora não se saiba para quando. --------------------------------------- 
A Drª Alexandra Mesquita propôs que a proposta de resolução do problema do encerramento das escolas 
volte a ser debatido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. – 3ª Revisão Orçamental às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2010. --- 
Deliberação número trinta e seis. 
Presente a revisão em título, depois da análise da mesma, a Assembleia Municipal deliberou, por 
unanimidade, a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3. – Proposta de aprovação da 2ª alteração ao Mapa de Pessoal. ------------------------------------- 
Deliberação número trinta e sete------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título, depois da análise da mesma a Assembleia deliberou, por 
unanimidade, aprovar a 2ª alteração ao mapa de pessoal. --------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Proposta de alteração ao Regulamento das Piscinas Municipais. -------------------------------- 
Deliberação número trinta e oito------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta de alteração ao Regulamento em título, depois da análise do mesmo, a Assembleia 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5 – Proposta de Regulamento da II Bienal “Raul de Carvalho”.-------------------------------------- 
Deliberação número trinta e nove------------------------------------------------------------------------------------  
Presente a proposta de alteração ao Regulamento em título. Sobre o assunto, usou da palavra o Dr. Acácio 
de Oliveira que é de opinião que os membros do júri deveriam ser pessoas de fora com bons 
conhecimentos sobre os temas. O Dr. Serra questionou sobre os custos respeitantes ao júri, 
nomeadamente no que respeita às deslocações. Depois de algumas trocas de opinião foi proposta a 
criação de um grupo de trabalho para apreciar e melhorar o documento, composto pelos seguintes 
Deputados: Dr. António João Valério, Drª Alexandra Mesquita e Sr. Presidente da Assembleia.------------- 
Posta a votação, a proposta de Regulamento da II Bienal “Raul de Carvalho” foi indeferida, por maioria 
(Com onze votos contra; três abstenções (duas da Coligação MS e uma da CDU) e um voto a favor da 
coligação MS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Apreciação da proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal---------------- 
Deliberação número quarenta----------------------------------------------------------------------------------------- 
Posta a apreciação o documento, em título, a Assembleia Municipal, deliberou, por unanimidade que 
sejam apresentadas alterações até dia 31 de Julho/2010, através de e-mail para o Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Aprovação das deliberações em minuta---------------------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e um---------------------------------------------------------------------------------- 
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 20h 11 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/ 
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