
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
NOVE  DE  SETEMBRO  DO  ANO  DOIS  MIL  E  NOVE,  NA  SALA  DE  SESSÕES  DO 
MUNICÍPIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presenças: João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente, Fernando  Joaquim Galhano Viola,  Dinis 
Manuel Pinto e Joaquim Bernardino Fialho Marques, Vereadores da Câmara Municipal. ---------------------
Faltas: Faltou o Senhor Vereador Raul Carvalho e o Senhor Vereador Mário Simões, que se fez substituir 
pelo Senhor Joaquim Bernardino, cujas faltas foram justificadas.-------------------------------------------------
Quorum: Verificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Período antes da ordem do dia:  O Senhor Presidente da Câmara colocou à consideração dos restantes 
membros do Órgão a possibilidade de apresentarem assuntos de interesse geral da autarquia. ----------------
O Senhor Vereador Fernando Viola perguntou se a Feira dos Santos já era no novo Parque de Feiras e se já 
estava tudo em ordem, porque foi informado que o terreno não está bem compactado e que os esgotos não 
estão a funcionar devidamente.------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor  Presidente  informou que  se está  a  preparar  tudo para  que  assim seja,  já  se  está  a  fazer  a 
distribuição do espaço com os pedidos entrados,  a organizar o espaço para os divertimentos públicos, dos 
esgotos e do terreno não tem essa informação.-------------------------------------------------------------------------
Os Senhores Vereadores, Dinis Pinto e Joaquim Bernardino chamaram a atenção para os buracos,  já de 
uma dimensão considerável, existentes na estrada  que liga Alvito a Alfundão, junto a Monforte.------------
O Senhor Vereador Joaquim Bernardino aproveitou para voltar a perguntar pela conclusão do alcatrão da 
estrada de Vila Nova Baronia/Viana do Alentejo.--------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente tomou nota da existência dos buracos na estrada, quanto ao acabamento da estrada 
Vila Nova/Viana, falou recentemente com o empreiteiro que lhe disse que o trabalho é concluído até final 
do mandato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e trinta  minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:----------------
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: -----------------------------------------------
- Presente para conhecimento a justificação de ausência e pedido de substituição na presente reunião, 
apresentada pelo Senhor Vereador Mário Simões. (doc. anexo I)------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento o pedido de prolongamento do horário do Bar da Sociedade Filarmónica 
Instrução e Recreio Vilanovense. ((doc. anexo II) -----------------------------------------------------------------------
- Presente para conhecimento a carta de Patrícia Alexandra Gião Pereira, informando a conclusão da sua 
licenciatura em Economia e agradecendo a ajuda económica disponibilizada por esta Câmara Municipal. 
(doc. anexo III)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente o ofício ref.ª  31224-1760/FGJS/09, de 04 de Setembro, enviado pelo Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português,  dando conhecimento das Perguntas formuladas  ao Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações referentes a: “Cópia do contrato de concessão rodoviária do Baixo 
Alentejo” e  “Venda do Parque da Estradas  de Portugal  em Beja  – Concelho de Beja”.  (doc.  anexo  IV-
6)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo 
que informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos V e VI 

2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ACTA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e onze--------------------------------------------------------------------------------
Presente a acta da reunião ordinária de vinte seis de Agosto de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, 
por haver sido previamente distribuída. -------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e uma abstenção. Absteve-se o 
Senhor Vereador em substituição, Joaquim Bernardino, por não ter participado na referida reunião.--------



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: APOIO AO PROTOCOLO DE HIROSHIMA-NAGASAKI PARA ABOLIR AS ARMAS 
NUCLEARES ATÉ 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e doze--------------------------------------------------------------------------------
Presente o ofício dos MAYORS FOR PEACE sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aderir ao “Apelo das Cidades em favor do Protocolo Hiroshima-
Nagasaki”. (doc. anexo VII-3)-----------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  PROPOSTA  DE  ESTATUTOS  PARA  A  ASSOCIAÇÃO  DE  MUNICÍPIOS  PARA  A 
ÁGUA E O AMBIENTE DO ALENTEJO.---------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e treze-------------------------------------------------------------------------------
Os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Moura, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro 
Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Odemira, Ourique, Santiago do 
Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, pretendem constituir uma Associação de 
Municípios de fins específicos, com uma das seguintes designações: AMGAP – Associação de Municípios 
para  a  Gestão  da  Água  Pública  no  Alentejo,  SIAP  -  Alentejo  –  Associação  das  Águas  Públicas  do 
Alentejo, SAGSUL – Associação de Municípios para o Sistema de Águas do Sul, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a constituição da proposta de constituição da referida Associação e o 
seu envio, juntamente com a proposta de Estatutos, para apreciação da Assembleia Municipal para que 
esta delibere autorizar o Município a integrar a mencionada Associação nos termos da alínea m), n.º 2, do 
artigo 53.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e ratificar 
os  Estatutos   nos  termos  do  n.º  1  e  4,  da  Lei  n.º  45/2008,  de  27  de  Agosto.  (doc.  anexo  VIII-6  e 
IX)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO:  PEDIDO  DE  SUBSÍDIO  EFECTUADO  PELA  ASSOCIAÇÃO  DOS  BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ALVITO.------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e catorze----------------------------------------------------------------------------
Presente o pedido da Associação em título, para fazer face às despesas com o estágio (curso) de jovens 
músicos, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de 
um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). (doc. anexo X-2)---------------------------------------------------------

ASSUNTO:  PEDIDO  DE  SUBSÍDIO  EFECTUADO  PELA  ASSOCIAÇÃO  DOS  BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ALVITO.------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e quinze-----------------------------------------------------------------------------
Presente o pedido da Associação em título, para fazer face às despesas com a realização do “Encontro de 
Bombeiritos”,  considerando  o  mesmo,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por  unanimidade,  aprovar  a 
atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €  250,00  (duzentos  e  cinquenta  euros).  (doc.  anexo 
XI)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO:  PEDIDO  DE  SUBSÍDIO  EFECTUADO  PELA  ASSOCIAÇÃO  DOS  BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ALVITO.------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e dezasseis-------------------------------------------------------------------------
Presente o pedido da Associação em título, para fazer face às despesas com a realização da “Maratona de 
Futsal Inter Bombeiros”, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar 
a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €  250,00  (duzentos  e  cinquenta  euros).  (doc.  anexo 
XII)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO:  ATRIBUIÇÃO  DE APOIO  FINANCEIRO  AO  DEPARTAMENTO  DO  PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DA  DIOCESE  DE  BEJA  NO  ÂMBITO  DA  ADENDA  N.º  1  AO 
PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE ESTAS INSTITUIÇÕES.-------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e dezassete-------------------------------------------------------------------------
Presente a  Adenda n.º  1  ao Protocolo entre  esta  Câmara  Municipal  e  o  Departamento  do Património 
Histórico e Artístico da Diocese de Beja, que aqui se dá por  integralmente reproduzida, considerando a 
mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio financeiro no valor 
de € 990,00 (novecentos e noventa euros),  para fazer face às despesas com a realização da exposição 
representativa da arte sacra concelhia. (doc. anexo XIII-2)----------------------------------------------------------------------------- 



ASSUNTO:  PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO  DO  NOME DE JOSÉ JOAQUIM  BRANQUINHO  “O 
PROFESSOR” AO PARQUE DESPORTIVO DE ALVITO.------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e dezoito-----------------------------------------------------------------------------
Presente a Proposta  apresentada pelo  Senhor Presidente que se transcreve: - “ José Joaquim Branquinho, 
“O Professor”,  era por todos conhecido e estimado. Desde cedo e ao longo da sua vida dedicou grande 
parte do seu tempo ao Associativismo do Concelho de Alvito. Foi colaborador, atleta e dirigente do Grupo 
Desportivo e Cultural de Alvito durante largos anos.-----------------------------------------------------------------
A sua morte precoce sensibilizou toda a comunidade que reconhece o seu meritório papel e cidadania 
activa  em  prol  do  bem  comum.  Deste  modo,  como  forma  de  reconhecimento  e  perpetuando  a  sua 
memória, propunha que a Câmara deliberasse a atribuição de José Joaquim Branquinho, “O Professor” ao 
Parque Desportivo de Alvito.--------------------------------------------------------------------------------------------
O  Senhor  Vereador  Joaquim  Bernardino  referiu  que  não  votava  contra,  mas  discordava  do  critério 
utilizado, acha que se devia ter o mesmo critério do Regulamento de Toponímia, a Câmara devia ouvir as 
pessoas , não é por se ser amigo ou por alguém se lembrar ou ainda, por cor política que se atribui um 
nome,  até  porque  em termos  de  justiça,  houveram outras  pessoas  que  também se disponibilizaram e 
trabalharam sempre para Instituições, dando o exemplo do Sr. Lucas nos Bombeiros, do  Joaquim Sargaço 
(Tarana) também no desporto e do Sr. José Joaquim Luís. ---------------------------------------------------------
Posta a proposta a votação,  foi a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------
ASSUNTO: ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – PROPOSTA DE REGULAMENTO 
INTERNO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e dezanove--------------------------------------------------------------------------
Presente o documento em título, sobre o qual o Senhor Vereador Joaquim Bernardino referiu que não iria 
pronunciar-se sobre o documento, uma vez que lhe foi entregue no mesmo dia da reunião e por motivos 
profissionais não teve tempo de o analisar, não ficando bem com a sua consciência votar um documento 
que não conhecia, por isso iria abster-se.------------------------------------------------------------------------------- 
Posta a proposta a votação, foi a mesma aprovada e submetida à aprovação da Assembleia Municipal, por 
maioria, com três votos a favor dos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores Fernando Viola e Dinis 
Pinto (MI,PS,CDU)  e a abstenção do Senhor Vereador em substituição, Joaquim Bernardino, (PPD/PSD).(doc. 
Anexos XI V-44).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL----------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009.-------
Deliberação número trezentos e vinte-------------------------------------------------------------------------------
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com três votos favoráveis dos Senhores,  Presidente da Câmara, Vereadores Fernando Viola  e Dinis Pinto 
(MI,PS,CDU),  e  a  abstenção  do Senhor  Vereador  em substituição,  Joaquim Bernardino  (PPD/PSD),  a  sua 
aprovação. (doc. Anexos X V-6 e XVI-2).-------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS 
(BAILES E ACTUAÇÃO DE ARTISTAS) INSERIDOS NAS FESTAS EM HONRA DE N. S.  DA 
ASSUNÇÃO/2009,  DE  28  A  31  DE  AGOSTO  DE  2009,  NO  RECINTO  ENVOLVENTE  DAS 
PISCINAS  MUNICIPAIS,  EM  QUE  É  REQUERENTE  A  ASSOCIAÇÃO  JUVENIL  NOVA 
GERAÇÃO - AJNG.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e vinte um---------------------------------------------------------------------------
Presente  para  conhecimento  o  pedido do  requerente  sobre  o assunto  em título,  contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo  XVII)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO  DE  LUÍSA  SABINA  JACOB,  EM QUE  É  REQUERENTE  MARIA  SABINA  MIRA 
ROSA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Deliberação número trezentos e vinte e dois---------------------------------------------------------------------- 
Presente  para  conhecimento  o  pedido  da  requerente  sobre  o  assunto  em título,  contendo  o  despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XVIII)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ SILVA PINHEIRO, EM QUE É REQUERENTE FLORENTINA 
CONCEIÇÃO SILVÉRIO SILVA PINHEIRO.---------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e vinte e três----------------------------------------------------------------------- 
Presente  para  conhecimento  o  pedido  da  requerente  sobre  o  assunto  em título,  contendo  o  despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XIX)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL ---------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  PEDIDO  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR  ENTRE  O  MONTE  DO  MONTINHO  E 
FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA PARA A ALUNA ANA FILIPA SOARES NUNES, 
EFECTUADO  PELA  SUA   ENCARREGADA  DE  EDUCAÇÃO,  MARIA  MANUELA  ROSADO 
SOARES.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e vinte e quatro------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação dos Serviços Administrativos da DASC sobre o assunto em título, considerando o 
mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a cedência do transporte solicitado.(doc. 
anexo s XX e XXI)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. -------------------
Deliberação número trezentos e vinte cinco ----------------------------------------------------------------------
Presente o pedido do Clube em título, assim como a informação n.º 50/2009 do Técnico do Sector de 
Juventude e Desporto - SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, 
atribuir o subsídio no valor de € 737,16 (setecentos e trinta e sete euros e dezasseis cêntimos), para fazer 
face às deslocações em transportes próprios, realizadas durante o mês de Julho/2009.  (doc. anexos  XXII e 
XXIII-2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.---
Deliberação número trezentos e vinte seis ------------------------------------------------------------------------
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 45/2009 do Técnico do 
Sector  de  Juventude  e  Desporto  -  SJD,  considerando  os  mesmos,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 595,76 (quinhentos e noventa e cinco euros e setenta e seis 
cêntimos),  para  fazer  face  às  deslocações  em  transportes  próprios  realizadas,  durante  os  mês  de 
Julho/2009.  Não participou na manifestação de vontade do Órgão, o Senhor Presidente da Câmara, por 
impedimento legal (doc. anexos XXIV e  XXV-2 )--------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. -------------------
Deliberação número trezentos e vinte sete -------------------------------------------------------------------------
Presente  o  pedido  do  Clube  em  título,  considerando  o  mesmo,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 600,00 (seiscentos euros), para fazer face 
às despesas com a organização da Gala de Atletismo/2009.(doc. Anexo  XXVI)----------------------------------------------

ASSUNTO:ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – APOIOS SÓCIO-EDUCATIVOS 2009/2010.------------------ 
Deliberação número trezentos e vinte oito -------------------------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 12 da Técnica da DASC sobre o assunto em título, considerando a mesma, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar os seguintes apoios – Freguesia de Alvito-1.º ciclo: 
10 alunos escalão A – 130€; 6 alunos escalão B – 39€; Freguesia de Vila Nova da Baronia-1.º ciclo: 10 
alunos escalão A – 130€; 16 alunos escalão B – 104€.(doc. Anexo  XXVII-2)--------------------------------------------------

ASSUNTO:ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2009/2010.--------------------- 
Deliberação número trezentos e vinte nove ------------------------------------------------------------------------



Presente a informação n.º 13 da Técnica da DASC sobre o assunto em título, considerando a mesma, o 
Órgão Executivo deliberou por  unanimidade,  aprovar  os seguintes apoios –  Freguesia de Alvito-Pré-
Escolar: 7 alunos apoio correspondente escalão A; 8 alunos apoio correspondente ao escalão B; Freguesia 
de Vila Nova da Baronia –  Pré-escolar: 6 alunos apoio correspondente ao escalão A; 11 alunos apoio 
correspondente ao escalão B.(doc. Anexo  XXVIII-2)--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e trinta -----------------------------------------------------------------------------
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constam na Ordem do Dia, 
foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta as seguintes propostas:-----------------
“ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE N.ª S.ª DA ASSUNÇÃO 
DE ALVITO” E “EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ACESSO PEDONAL AO CEMITÉRIO DE 
VILA NOVA DA BARONIA – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA”--------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE N.ª S.ª DA 
ASSUNÇÃO DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e trinta e um----------------------------------------------------------------------
Presente o pedido de apoio financeiro efectuado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Alvito, para fazer face 
à  pintura  da  Igreja  Matriz  de  Alvito,  considerando  o  mesmo,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 10 000 (dez mil euros) para o efeito. (doc. 

Anexo  XXIX)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-----------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ACESSO PEDONAL AO CEMITÉRIO DE VILA 
NOVA DA BARONIA – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA.------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e trinta e dois----------------------------------------------------------------------
Presente a  referida revisão de preços, assim como a informação da Fiscalização da obra sobre o assunto, 
considerando  a  mesma,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por  unanimidade,  aprovar  a  revisão  de preços 
definitiva da mencionada obra e proceder  ao pagamento de € 331,84 (trezentos e trinta e um euros e 
oitenta e quatro cêntimos). (doc. Anexos  XXX e XXXI-25)------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. --------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e trinta e três----------------------------------------------------------------------
Por  proposta  do  Sr.  Presidente,  atendendo  à  necessidade  de  dar  imediata  execução  a  algumas  das 
deliberações  tomadas,  foram estas  lavradas  em minuta  e  rubricadas  por  todos  os  eleitos  presentes,  à 
excepção da deliberação número: 312, 314, 315, 316, 324 , 327, 331 e 332.-------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Período para intervenção do Público--------------------------------------------------------------------------------- 
Foi  aberta  a  reunião  ao  público  para  o  período  de  informações  e  esclarecimentos,  tendo  o  Senhor 
Francisco Conceição dado conta ao Executivo da sua preocupação em relação à sua casa , mesmo com a 
intervenção feita pela Câmara, a situação está  a agravar-se, as rachas cada vez são maiores pondo em 
risco  as abóbadas. O Senhor apresentou fotografias e solicitou ao Executivo que o ajude, fazendo alguma 
coisa e se este Executivo já não possa  fazer nada uma vez que está no fim do mandato, que deixe alguma 
coisa escrita para que a nova Câmara o possa fazer.------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola disse que esteve na casa do Sr. Francisco e referiu que a situação vista 
no local ainda é mais preocupante.--------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente disse ao Sr. Francisco que todos estão de acordo em resolver a situação, ainda esta 



semana passará por lá com o Sr. Eng.º Bengala, a solução deverá ser dada por empresa especializada, para 
que esta seja eficaz e definitiva.-----------------------------------------------------------------------------------------
O Sr.  António Pereira  falou  sobre  energia  eléctrica  consumida  e  como se  poderia  evitar  parte  desse 
consumo, dando como exemplo as provas desportivas efectuadas à noite em pavilhões que, possivelmente, 
poderiam ser feitas de dia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr.  Fernando Sargaço  dirigiu-se de novo ao Executivo para  saber  se já havia outra solução para a 
implantação da bomba de combustível, uma vez que o terreno do Assis  não pode ser devido ao Plano de 
Urbanização de Alvito referir que aquela faixa de terreno é destinada a habitação.  O Sr. Sargaço disse que 
a Galp continua a pressionar e que precisa de uma solução para resolver o problema, solicitando à Câmara 
que lhe indicasse espaços alternativos-----------------------------------------------------------------------------------
O Sr. Presidente da Câmara referiu que se tecnicamente se concluir que o destaque não se pode fazer sem 
o Plano de Pormenor, o loteamento seria a melhor decisão, os lotes seriam definidos e qualquer pessoa 
ficava em igualdade de adquirir. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votação: Todas as deliberações foram tomadas nominalmente.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicidade: Das deliberações  que têm 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 
que foram tomadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encerramento: E  não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  foi  pelo  Sr.  Presidente  da  Câmara  declarada 
encerrada a reunião, eram vinte horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------

Eu, Mariana Teresa Coelho, Coordenadora Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara,

/João Paulo Trindade/

A Secretária,

/Mariana Coelho/


