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Hora de abertura: 20h30 Hora de encerramento:21h30 

3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALVITO 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 

VINTE E UM, NO CENTRO CULTURAL RAUL DE CARVALHO, ALVITO. 

Presenças:  

Presidente  

 

Secretários 

 

 

Membros                                                                           

 

António Fernando Penedo Piteira  

 

Inês da Silva Galinha 

Linaurea Maria Pinto Fonseca Fialho 

 

José Joaquim Oliveira Trindade  

Miguel Afonso Fialho Carvalho 

Maria Isabel Fialho * 

Isaurinda Nazaré C. Guerra Pinto  

João Manuel Galhardo Maurício 

Verónica de Jesus Beiçudo Piteira Calvário 

Jorge Manuel Pereira Santos 

Joaquim António Coelho 

Marta Isabel Romaneiro Pinto 

Vítor Fernando Grilo de Sousa 

Ana Maria Pereira Caeiro 

Mónica Alexandra Cardoso Serrão** 

Dinis Manuel Pinto – PJFA 

Agostinho José do Ó Mira – PJFVNB 

Faltas:  

José Manuel Alves Ferro* 

José Joaquim Ledo Marques** 

Faltas Injustificadas: 

QUÓRUM: Verificado  

 

ORDEM DE TRABALHOS 
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PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1. Apreciação e votação da ata da 2.ª sessão ordinária de 30 de abril. 

2. Leitura resumida do expediente. 

3. Apreciação de assuntos de interesse local. 

4. Tratamento de assuntos relativos à administração Municipal, nomeadamente 

acerca da informação escrita do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal nos 

termos da al. c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

5. Apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar 

sobre assuntos ou personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer 

membro da Assembleia Municipal ou pela Mesa. 

6. Apresentação de recomendações ou moções sobre assuntos de interesse, que 

sejam apresentadas por qualquer membro da Assembleia Municipal ou pela Mesa. 

7. Votação dos documentos apresentados ao abrigo dos números anteriores. 

PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 

Ponto 1 – Proposta de deliberação: Aprovação do Relatório de Gestão e Contas do 

Exercício 2020. 

Ponto 2 – Proposta de deliberação: Manutenção parcial das competências previstas no 

n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 57/2019, de 30 de abril conjugado com o n.º 2 do 

artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Ponto 3 – Proposta de deliberação: Constituição do júri para o procedimento concursal 

de dirigente intermédio de 3.º grau para a Unidade de Cultura, Turismo e Desporto. 

Ponto 4 – Proposta de deliberação: Constituição do júri para o procedimento concursal 

de dirigente intermédio de 3.º grau para a Unidade de Administração e Finanças. 

Ponto 5 – Proposta de deliberação: Autorização para delegação de competências na 

Comunidade Internacional do Baixo Alentejo em matéria de instrução e decisão dos 

procedimentos contraordenacionais rodoviários. 

Ponto 6 – Aprovação das deliberações em minuta. 

ORDEM DE TRABALHOS 

PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1 - Apreciação e votação da ata da 2.ª sessão ordinária de 30 de abril. 
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Colocada a mesma a discussão e votação, deliberou a Assembleia Municipal, por 

unanimidade, aprovar a mesma. 

A senhora deputada municipal Linauria Maria Pinto Fonseca Fialho não participou na 

discussão e votação da ata por não ter estado presente na reunião a que a mesma diz 

respeito. 

2 - Leitura resumida do expediente. 

3 - Apreciação de assuntos de interesse local. 

4 - Tratamento de assuntos relativos à administração Municipal, nomeadamente acerca 

da informação escrita do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal nos termos 

da al. c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

5 - Apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar sobre 

assuntos ou personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer 

membro da Assembleia Municipal ou pela Mesa. 

6 - Apresentação de recomendações ou moções sobre assuntos de interesse, que sejam 

apresentadas por qualquer membro da Assembleia Municipal ou pela Mesa. 

7 - Votação dos documentos apresentados ao abrigo dos números anteriores. 

Nos pontos 2 a 7 do período de Antes da Ordem do Dia não houve quaisquer 

intervenção. 

PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 

Ponto um – Proposta de deliberação: Aprovação do Relatório de Gestão e Contas do 

Exercício 2020. 

O senhor Presidente da Câmara explicou que foram detetadas algumas inconformidades 

e houve necessidade de reapreciar o documento, parte escrita, isto no âmbito do POCAL 

para a nova contabilidade SNC-AP, pedindo ao Dr. Jorge Pinto o esclarecimento devido 

que constou no seguinte: 

"O relatório de gestão e demonstrações financeiras, orçamentais e outros anexos, são 

bem explícitos de toda a atividade financeira desenvolvida durante o ano de 2020. No 

documento são efetuadas análises patrimoniais e orçamentais de vital importância para 

o conhecimento de todos. Não querendo deixar de explicitar que o Balanço, apresenta 

um total de 25.060.083,31€, com um património líquido de 22.678.315,61€ e um 
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passivo de 2.381.767,70€, podendo estes valores ser comparados com os apurados no 

ano de 2019 e à data de 01/01/2020, por via da transição para SNC-AP. 

No que toca aos rendimentos e gastos, apura-se que os mesmos ascenderam a 

4.803.406,10 € e 5.121.061,87€, respetivamente. Nesta sequência apurou-se um 

resultado líquido do período negativo em 317.655,77€. A variação dos fluxos de caixa é 

negativa em 467.153,26€, pelo que existe uma diminuição da nossa tesouraria para um 

valor de 2.274.463,09 €, sendo que deste valor, apenas 2.199.819,78€, representa saldo 

da execução orçamental, respeitando a diferença de 74.643,31€ a operações de 

tesouraria. Já ao nível do desempenho orçamental, conseguiu-se um valor de receita de 

8.694.509,70€ incluindo o saldo transitado de 2019 e uma execução de despesa de 

6.494.689,92€, da qual 161.912,02€ corresponde à despesa não efetiva." 

Deliberou a Assembleia, por maioria, suspender a decisão do referido assunto a fim de 

verificar melhor o documento, com um voto contra do deputado municipal José 

Joaquim Trindade. 

Ponto dois – Proposta de deliberação: Manutenção parcial das competências previstas 

no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 57/2019, de 30 de abril conjugado com o n.º 2 

do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Deliberou a Assembleia Municipal, por unanimidade, aprovar a manutenção parcial 

das competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 57/2019, de 30 de 

abril conjugado com o n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Ponto três – Proposta de deliberação: Constituição do júri para o procedimento 

concursal de dirigente intermédio de 3.º grau para a Unidade de Cultura, Turismo e 

Desporto. 

Deliberou a Assembleia Municipal, por unanimidade, aprovar a constituição do júri 

para o referido procedimento concursal, com a seguinte composição: 

Presidente: Paula Alexandra Caixeirinho Banza - Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aljustrel; 

Vogais Efetivos: André Filipe Guerreiro Alves - Chefe da Divisão de Cultura e 

Desporto da Câmara Municipal de Castro Verde e Vítor Manuel Parreira Fialho - 

Dirigente Intermédio da Câmara Municipal de Cuba. 
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Vogais Suplentes: Luís Alberto Castanho Carriço - Chefe da Divisão de Desporto e 

Equipamento da Câmara Municipal de Aljustrel e David Alexandre Riço Ramos - 

Dirigente Intermédio da Câmara Municipal de Alvito. 

Ponto quatro – Proposta de deliberação: Constituição do júri para o procedimento 

concursal de dirigente intermédio de 3.º grau para a Unidade de Administração e 

Finanças. 

Deliberou a Assembleia Municipal, por unanimidade, aprovar a constituição do júri 

para o referido procedimento concursal, com a seguinte composição: 

Presidente: Paula Alexandra Caixeirinho Banza - Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aljustrel; 

Vogais Efetivos: Vítor Manuel Parreira Fialho - Dirigente Intermédio da Câmara 

Municipal de Cuba e António Joaquim Vinagre Padeirinha - Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. 

Vogais Suplentes: Luís Alberto Castanho Carriço - Chefe da Divisão de Desporto e 

Equipamento da Câmara Municipal de Aljustrel e Maria de Aires Vera Figueira Vilela - 

Chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. 

Ponto cinco – Proposta de deliberação: Autorização para delegação de competências na 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo em matéria de instrução e decisão dos 

procedimentos contraordenacionais rodoviários. 

Deliberou a Assembleia, por unanimidade, autorizar a delegação de competências da 

Câmara na CIMBAL em matéria de instrução e decisão dos procedimentos 

contraordenacionais rodoviários. 

Ponto seis – Aprovação das deliberações em minuta. - Por proposta do Presidente e 

atendendo à necessidade de dar imediata execução às deliberações tomadas, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta o texto das 

deliberações, nos termos do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, em conjugação com o artigo 34.º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de 

janeiro (Código de Procedimento Administrativo). 

*Publicidade* 

Das deliberações que têm eficácia externa, vai ser dada publicidade através de edital, a 

afixar no Edifício dos Paços do Concelho e demais lugares de estilo e no sítio do 
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Município em http://www.cm-alvito.pt/, nos cinco dos dez dias subsequentes à data em 

que foram tomadas. 

*Encerramento* 

Não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a sessão e eu, Lucília Rosa Arcadinho Beiçudo Piteira, assistente técnica, 

a redigi. 

 

 A Assistente técnica    O Presidente da Assembleia Municipal  

 

/Lucília Rosa Arcadinho Beiçudo Piteira/  /António Fernando Penedo Piteira/ 

 

 

 

 

 


