
 
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
ACTA DA 2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 28 
DE ABRIL DE 2010 NA SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO. ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Maria Teresa Batista Arvelos, Francisco José Tenda Serra Sousa, António José Valente 
Lagarto, Manuel José Saldanha Cansado, Joaquim António Rasgadinho Santos. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Arlindo Manuel Romaneiro Chanfana e António João Feio Valério, tendo sido justificadas as suas 
faltas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quórum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes, o Presidente da Câmara e o Senhor Vereador, Mário Nelson da Silva Simões. -- -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2ª 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 unanimidade. --------------------------------------------- 
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. 
 
O Presidente da Assembleia apresentou duas moções: 
Primeira: 

Assembleia Municipal de 28-04-2010 
 

Moção 
 
“Através da comunicação social têm surgido notícias preocupantes sobre a intenção de encerramento da 
linha do Alentejo, pelo período de um ano devido a obras. As obras vão afectar as ligações ferroviárias 
de Lisboa com Évora e Beja, cidades e localidades que ficarão sem comboio durante um ano. 
Este encerramento afectará gravemente a população do Concelho de Alvito que diariamente utiliza o 
comboio para sobretudo trabalhar e estudar. 
Reconhecendo a preocupação da CP e da REFER na melhoria dos seus serviços e, constatando 
igualmente a necessidade de modernização e actualização da linha existente, será certamente possível 
encontrar forma de proceder a estas modificações, sem que para tal seja necessário recorrer à suspensão 
da linha. 
É sabido que noutras localizações do pais, onde foi necessário fazer obras de requalificação, não se 
suprimiu a circulação dos comboios, tendo-se realizado as obras durante a noite ou noutros horários 
apropriados. Através da presente moção propomos que a Assembleia Municipal de Alvito delibere: 
●Reivindicar que sejam esgotadas todas as possibilidades de intervenção sem recorrer ao encerramento 
da linha. 

●Manifestar o desagrado pela falta de informação por parte da REFER que prevê o encerramento da 
linha no próximo dia 3 de Maio sem prestar qualquer informação. 
●Exortar o governo através do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações que 
intercedam no sentido de evitar o encerramento desta linha. 
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Propormos que o teor da presente moção seja enviada para todas as bancadas parlamentares com 
assento na Assembleia da República, Vereadores da Câmara Municipal de Alvito, Presidentes das 
assembleias de freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia, REFER, CP e Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações. 
 

Os deputados eleitos da CDU na Assembleia Municipal 
 

 
Nota: Esta moção foi apresentada inicialmente pelos eleitos da CDU, tendo os eleitos do PS e MS 
(PPD/PSD-CDS/PP-PPM) posteriormente subscrito a mesma.” 
Sobre o assunto o Senhor Deputado José Pôla manifestou a sua preocupação sobre a possibilidade de 
acabarem de vez com o Inter cidades, mesmo com a melhoria da linha. -----------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara informou que está em contacto com as Câmaras limítrofes, 
nomeadamente com Cuba sobre esta situação. Informou também sobre a existência de um site organizado 
por utentes da linha de Évora que será uma oportunidade para quem queira manifestar o seu voto.----------
O Senhor Deputado Dr. Serra informou que o Município de Beja também está envolvido neste assunto. --
O Senhor Deputado Nuno Bon de Sousa considera que o Senhor Presidente da Câmara deveria ter tido 
preocupação sobre este assunto mais cedo, pedindo esclarecimentos junto da REFER, tendo o Senhor 
Presidente da Câmara respondido que não houve qualquer comunicação oficial. ------------------------------- 
O Senhor Deputado Manuel Cansado informou, que foi ferroviário durante quarenta anos e que assistiu a 
duas renovações da linha sem no entanto ser interrompida a circulação dos comboios. ------------------------ 
A bancada do PS propôs que esta moção seja realizada em conjunto com a CDU. -----------------------------
O Senhor Deputado Dr. Acácio de Oliveira disse que é um assunto de especial relevância para o concelho 
de Alvito e para o Baixo Alentejo em geral, merecendo toda a atenção do PSD e respectiva coligação, 
associando-se a todas as iniciativas defensoras dos interesses das populações, independentemente da 
bancada de onde provêm as propostas. Não compreende a posição da REFER de desrespeito pelas 
populações e sublinha como desconexa e contraditória a decisão, face aos apelos e anúncios, por parte de 
vários actores da política nacional e regional, relativamente a uma estratégia de desenvolvimento do 
Alentejo, designadamente do vector turismo, e à necessidade de uma rede de transportes integrados e 
sintonizados com a infra-estrutura aeroportuária de Beja. Há muita falta de concertação e coerência a 
vários níveis. Perguntou se o Senhor Presidente da Câmara fez tudo o que estava ao seu alcance.----------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que falou com as Câmaras de Beja, Cuba e Viana do Alentejo e 
que de todas, Cuba é a que está mais preocupada com esta situação. --------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Dr. Acácio de Oliveira propôs que também a coligação MS (PPD/PSD-CDS/PP-
PPM) se junte a esta moção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e cinco: A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a referida moção 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segunda: 
 

Moção 
“Considerando a situação grave que se vive nos acampamentos de refugiados situados no Sul da Argélia, 
na zona de Tindouf, onde mais de 150 000 saharauís se encontram exilados da sua terra natal há mais de 
30 anos, sobrevivendo em condições duríssimas e dependendo exclusivamente de apoios externos; 
 
Considerando a se possível ainda mais grave situação dos detidos saharauís em diversas prisões 
marroquinas, sujeitos a violências e torturas, e considerando que mais de 30 desses detidos se encontra 
presentemente em greve da fome, alguns desde o dia 18 de Março, ou seja, há mais de um mês, como 
forma de alertar a opinião pública internacional para o seu caso; 
 
Considerando que o Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon expressou, na passada 6ª feira, 
em Nove Iorque, a sua inquietação com as violações marroquinas dos direitos humanos; 
 
Considerando que é necessário dar urgente cumprimento à Resolução 1871 de 2009 da ONU, aprovada 
pelo seu Conselho de Segurança – bem como a todas as resoluções anteriores sobre esta matéria – que, 
entre outras coisas, exorta as partes envolvidas a prosseguirem, “de boa fé e sem condições prévias”, as 
negociações com vista a lograr uma solução política justa, duradoura e mutuamente aceitável que 
permita a livre determinação do povo do Sahara Ocidental”; 
 
A Assembleia Municipal de Alvito reunida em sessão ordinária em 28 de Abril de 2010, delibera: 
 
Apelar ao Presidente da República e ao Governo Português para que levantem igualmente a sua voz no 
sentido de ser urgentemente encontrada uma solução para o conflito do Sahara Ocidental, dando-se 
cumprimento às diversas resoluções da ONU sobre esta matéria. 
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                                                                                                                              Alvito, 28 de Abril de 2010 
                                                                                       O Grupo CDU na Assembleia Municipal de Alvito” 
 
Sendo aprovada, a presente Moção deverá ser enviada a Sua Exª o Sr. Presidente da República, a Sua 
Exª o Sr. Primeiro - Ministro e aos órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais. 
Relativamente a esta moção a deputada Drª Alexandra Mesquita solidarizou-se com o povo saharauis, e 
informou que a bancada do PS junta-se à CDU nesta moção. ----------------------------------------------------- 
O Senhor deputado Dr. Acácio de Oliveira disse que é um caso chocante perto do nosso país, trata-se de 
uma violação dos direitos humanos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e seis. ------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou, aprovar a moção, por maioria, com uma abstenção do Senhor 
Deputado Nuno Bon de Sousa (MS PPD/PSD-CDS/PP-PPM). ---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4- Outros Assuntos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Nuno Bon de Sousa perguntou sobre a água de consumo apesar de na última sessão o 
Senhor Presidente da Câmara informar que a água era exclusiva da barragem. ---------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que só por situações de rotura na rede que vem da Barragem é 
que é utilizada água do furo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou também o Senhor Deputado Nuno Bon de Sousa que os caminhos rurais, mais concretamente a 
estrada da Mareca e de Santa Luzia, estão em muito mau estado e precisam de intervenção urgente. ------- 
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que se estão a arranjar os caminhos, ainda não foi possível a 
intervenção em todos por motivo das chuvas. ------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Deputada Drª Alexandra Mesquita questionou o Senhor Presidente da Câmara se já mandou 
limpar as ruas dos bares aos fins de semana, ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu que esse 
serviço é da competência das Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------ 
A Deputada Drª Alexandra Mesquita questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre o procedimento de 
escolha da escultura prevista colocar na Vila de Alvito, para homenagem aos Bombeiros Voluntários que, 
segundo leu na acta da reunião da Câmara Municipal, foi encomendada a um único escultor, de nome 
Sezões. Indagou porque não foi constituída uma comissão especializada, constituída por pessoas da área 
cultural e da área do desenvolvimento urbanístico, um júri, cuja competência seria a de convidar dois ou 
três escultores e, num concurso de ideias, se pronunciasse qual a melhor obra e o melhor local para a 
colocação da obra assim escolhida. Disse ainda que a escolha de um bem cultural, cuja vida ultrapassa a 
vida de todos, dos filhos e dos netos, não pode, não deve, ficar à disposição de quem não tem 
competência para tal, como é o caso, o Presidente ou o colectivo da CMAlvito. Indagou ainda, e isso 
“seria a cereja em cima do bolo” se juntamente à encomenda da obra não estava prevista a construção de 
uma rotunda para lá colocar a dita escultura. Informou o colectivo da Câmara que o Partido Socialista se 
oporia através de todos os meios legais ao seu alcance à construção de uma rotunda no Concelho de 
Alvito. Pediu ao Presidente da Câmara que, tal como fazia parte do programa eleitoral do PS, o Concelho 
de Alvito deveria encaminhar o seu desenvolvimento urbano dentro do espírito de um Concelho criativo, 
com tudo o que isso significa. O Senhor Presidente da Câmara informou que o escultor em causa foi 
escolhido pela ligação a Alvito, onde o pai reside. Foram-lhe pedidas duas ou três propostas para os 
Bombeiros escolherem. A Drª Alexandra considera que a decisão da escolha de um monumento que vai 
ser vivido por todos os munícipes do concelho, tem de ser uma escolha consensual pelo que, tendo em 
conta o que já afirmara, o ideal seria nomear uma comissão para o efeito.  
O Senhor Deputado Nuno Bon de Sousa manifestou a sua preocupação com a localização do monumento, 
tendo o Senhor Presidente da Câmara informado que todo este processo vai ser tratado de forma muito 
cuidada, e que ainda não está definido o local. -----------------------------------------------------------------------
O Senhor Deputado Dr. Acácio de Oliveira pediu esclarecimentos ao Senhor Presidente da Câmara sobre  
O PROT Alentejo e PDM de Alvito. O Senhor Presidente informou que o PROT Alentejo já foi 
apresentado mas não reúne o consenso de todos os Municípios envolvidos. Sobre o PDM, esteve parado 
para responder ao PROT, e também que após contacto com a Planarq (Empresa que está a tratar da 
elaboração do PDM), esta exige cinquenta mil euros para trabalhos a mais. ------------------------------------- 
Perguntou também o Senhor Deputado Dr. Acácio de Oliveira informações sobre a inspecção ao 
Município, O Plano de Desenvolvimento Estratégico e o Plano de Marketing Internacional. ----------------- 
Sobre as questões o Senhor Presidente da Câmara informou que a inspecção está a decorrer e está previsto 
terminar no dia 7 de Maio. As conclusões finais serão enviadas posteriormente sob a forma de relatório. -- 
Sobre o Plano de Desenvolvimento Estratégico o Senhor Presidente informou que o executivo 
encomendou a elaboração deste trabalho à Associação Terras Dentro, sendo a equipa composta pela 
Professora Doutora Conceição Rêgo, Consultora, Área de Economia; Professor Doutor Carlos Marques, 
Consultor, Área de Economia/Agricultura; Professor Doutor Marcos Gomes dos Santos, Consultor, Área 
de Sociologia, (Da Universidade de Évora) e Dr. Francisco Fragoso, Coordenador, Área de Investigação 
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Social; Drª Carolina Barrocas, membro equipa, Área de Sociologia; Drª Cláudia Rodrigues membro de 
equipa, área de Psicologia e Drª Lurdes Fragoso, membro da equipa, Área de Investigação Social (Da 
Associação Terras Dentro), o custo do projecto será de 24.970,00 € (Vinte e quatro mil novecentos e 
setenta euros). O Plano de Marketing será desenvolvido pelo IADE (Instituto de Artes Visuais Design e 
Marketing e o valor é de cerca de 25.000,00 € (Vinte cinco mil euros). ------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 perguntou qual o resultado do inquérito sobre a 
localização do Mercado Mensal. O Senhor Presidente da Câmara informou que foram inquiridas as 
pessoas que estavam no Mercado e também os feirantes. Os vendedores preferiam o Parque de feiras mas 
a maioria dos compradores optavam pelo Largo das Alcaçarias. -------------------------------------------------- 
A Deputada DrªAlexandra Mesquita perguntou ao Senhor Presidente da Câmara porque se construíram 
oito bancos corridos e mesas, tendo o Senhor Presidente da Câmara respondido que foi para substituir 
outros que estavam degradados.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto 2. – Prestação de contas 2009. -------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto o Deputado Dr. Acácio de Oliveira sugeriu que de futuro, relatórios desta dimensão 
sejam enviados com maior antecedência, em suporte de papel, para além do CD. ------------------------------ 
A Deputada Drª Alexandra Mesquita disse que estas contas estão certificadas pelo executivo, em quem 
confia, disse ainda que para certificar aquelas contas teria de as fazer apreciar por um revisor oficial de 
contas e que não tem meios para o fazer e disse ainda que também confia na fiscalização das contas feita 
Pelo Tribunal de Contas, pelo que o PS vai aprovar as contas apresentadas em primeiro lugar na 
informação financeira da Câmara e na fiscalização consecutiva do TC.------------------------------------------ 
Deliberação número vinte e sete. ------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou por maioria, aprovar a prestação de contas de 2009 com doze votos a 
favor (CDU e PS) e três abstenções do MS (PPD/PSD-CDS/PP-PPM). 
 
Ponto 3- Proposta de aprovação da nova estrutura orgânica, criação de unidades orgânicas flexíveis 
e alteração ao mapa de pessoal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara apresentou a nova estrutura orgânica, de acordo com a reorganização dos 
serviços, bem como a criação de seis unidades orgânicas flexíveis e três subunidades orgânicas e uma 
unidade flexível com nível de secção, proposta para a Câmara, sobre a qual o Dr. Pedro Carvalho deu 
uma explicação técnica, com base na legislação -  Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro e salientou 
que é uma estrutura orgânica flexível, --------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Deputada Alexandra Mesquita, entende que esta nova estrutura fica na dependência 
hierárquica, do Senhor Presidente da Câmara, pelo que o PS a aprova, mas que daqui a seis meses 
indagará dos benefícios concretos que a mesma virá trazer à renovação e modernidade dos serviços da 
Câmara. Referiu ainda da enorme importância da criação de uma área de Auditoria e Inovação que neste 
novo organograma não está minimamente contemplada.------------------------------------------------------------ 
O Senhor Deputado Dr.Acácio de Oliveira, entende que esta configuração é melhor. ------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a solução pode ser alterada caso se venha a verificar que 
esta não seja a ideal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número vinte e oito. -------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a estrutura orgânica a criação de unidades 
orgânicas flexíveis e alteração ao mapa de pessoal.------------------------------------------------------------------ 
 
Ponto 4- 2ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 2010.------------------------------------- 
Deliberação número vinte e nove 
Presente a revisão em título, depois da análise da mesma, A Assembleia Municipal deliberou, por 
unanimidade, a sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto 5-Adaptação dos Estatutos da AMBAAL à Lei nº 47/2008, de 27 de Agosto. ---------------------- 
Considerando que a supra citada lei introduziu alterações ao Regime Jurídico do Associativismo 
Municipal, a AMBAAL alterou, em virtude da necessária conformação, os seus estatutos. Considerando  
Que nos termos do nº4 do artigo 34º da lei nº 45/2008, de 27 de Agosto, a elaboração dos estatutos das 
Associações de Municípios de fins específicos compete às Câmaras Municipais dos Municípios 
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Associados, dependendo da eficácia das suas deliberações de ratificação pelas Assembleia Municipais 
respectivas, juntamente com o acordo constitutivo.------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número trinta.  
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade ratificar a deliberação de Câmara que aprovou a 
alteração dos estatutos da AMBAAL. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto 6 – Intempéries na Madeira, apoio ao Município do Funchal. ----------------------------------------
Na sequência da circular nº43/2010, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a solicitar ajuda 
financeira ou envio de materiais, para a reconstrução de 579 casas, no Município do Funchal, em virtude 
das chuvas diluvianas que afectaram a cidade. -----------------------------------------------------------------------
Deliberação número trinta e um 
A Assembleia Municipal, deliberou, por unanimidade, dar apoio ao Município do Funchal, através da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses.------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto 7 – Aprovação das deliberações em minuta 
Deliberação número trinta e dois 
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 45 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/ 


