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 EDITAL  
 

ANTÓNIO FERNANDO PENEDO PITEIRA, Presidente da 
Assembleia Municipal do Concelho de Alvito: 
 
Torna público, nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que em sessão ordinária realizada em 24 de 
Setembro de 2010, a Assembleia Municipal deliberou o seguinte: 
 
1. Aprovar, por maioria, (Com uma abstenção, do Deputado Nuno Bon de Sousa) por 

não estar presente, na sessão anterior, a acta da 4ª sessão Ordinária de 2010, da 
Assembleia Municipal. 

 
2. Aprovar, por unanimidade, a manutenção das taxas aplicadas no ano de 2010 

(Prédios urbanos – 0,7%; prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI- 0,25%; 
prédios rústicos 0,8%. 

 
3. Reprovar, por maioria, com (7 votos contra PS e MS) (4 abstenções – CDU) e (3 

votos a favor CDU), a alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a alunos do ensino superior. 

 
4. Aprovar, por maioria, com (3 votos contra MS); (7 abstenções 4PS e 3CDU); (4 a 

favor), a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Alvito. 
 
5. Aprovar, por unanimidade, após escrutínio secreto, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, para participar como vogal na constituição do 
Conselho Cinegético Municipal., 

 

6. Aprovar, por unanimidade, o procedimento concursal nº05/2010 de recrutamento 
para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Técnico 
da Carreira de Assistente Técnico – Área Funcional de Animação Sócio 
Cultural/Desporto, conforme caracterização no mapa de pessoal. 

 
7. Aprovar, por unanimidade, a proposta de inclusão das sugestões do Deputado Dr. 

Serra, no Regimento da Assembleia Municipal. 
 
8. Aprovar, por maioria, Com 7 votos contra (3 MS e 4 PS) e 7 votos a favor a 

alteração do Plano Director Municipal, por adaptação ao PROTA- (Plano Regional 
de Ordenamento do Território Alentejo). O Presidente da Assembleia usou o voto 
de qualidade. 

 
Para constar se publica o presente edital, de 1 página, e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos de costume, durante cinco dias e na Internet na página do 
Município em www.cm-alvito.pt. 
 
Alvito, 27 de Setembro de 2010 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 

                                            /António Fernando Penedo Piteira/ 
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