
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA    
DOZE DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO.---------- 
 
Presenças: Raul Manuel Sousa Carvalho, Vice-Presidente, Fernando Joaquim Galhano Viola, Dinis 
Manuel Pinto e Mário Nelson da Silva Vaz Simões, Vereadores da Câmara Municipal. ---------------------- 
Faltas: João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente, cuja falta foi justificada-------------------------- 
Quorum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da ordem do dia: O Senhor Vice-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, sugeriu a possibilidade de serem colocados alguns bancos no Bairro 
do Rossio do Barreiro, para que as pessoas que por ali passam possam descansar quando for necessário.---- 
O Senhor Vereador Mário Simões, referiu a hipótese de deslocar/juntar o ecoponto e arca do lixo, no 
mesmo local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Vice Presidente declarada aberta a 
reunião, eram dezoito horas, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------------------------- 
Pelo Senhor Vice Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ---------------------------------------- 
- Presente o ofício ref.ª MAOTDR/2009, de 11 de Agosto, enviado pelo Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, dando conhecimento da Cerimónia de 
Assinatura do Contrato de Parceira Pública entre o Estado e Municípios do Alentejo para a Exploração e 
Gestão do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo. (doc. anexos I- 2).---------------------------- 
- Presente para conhecimento o of. Circ.107/2009-AG, enviado pela Associação de Municípios 
Portugueses sobre o Fundo para o Investimento Local. (doc anexos II.-2).------------------------------------------------------- 
- 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 III e IV-
2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e noventa---------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de vinte e nove de Julho de dois mil e nove, cuja leitura foi 
dispensada, por haver sido previamente distribuída. ----------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À IGREJA PAROQUIAL DE VILA NOVA DA 
BARONIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e noventa e um-------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da referida instituição, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € (Dez mil euros) para fazer face 
às despesas com a pintura da Igreja Matriz de Vila Nova da Baronia. (doc. anexo V-5)----------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.--- 
Deliberação número duzentos e noventa e dois--------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 500,00 € (Quinhentos euros) para fazer 
face às despesas com o 1º Encontro de Grupos Corais Alentejano. (doc. anexo VI-2)--------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
ASSUNTO: 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009---------- 
Deliberação número duzentos e noventa e três---------------------------------------------------------------------
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria,  



 
 
com três votos favoráveis, dos Senhores, Vice Presidente, Vereadores Fernando Viola e Dinis Pinto 
(MI,PS e CDU), e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PPD/PSD), a sua aprovação. .(doc. anexo 
VII-9)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA CONSISTENTE NA 
APROVAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA GRATUITA NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DOS JOVENS COM IDADE INFERIOR A 25 ANOS, NO ÂMBITO DO DIA MUNDIAL 
DA JUVENTUDE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e noventa e quatro----------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento a informação nº 0020/ASC/2009,do técnico do Sector, 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 VIII 2)---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e noventa e cinco ------------------------------------------------------------------- 
Por proposta do Sr. Vice 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. ---------- 
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 António  
Rosado Pereira questionando sobre o Contrato de Parceria com as Águas de Portugal, se intervém com os 
preços de consumo de água e também se vão haver intervenções a nível das Estações de Tratamento 
Senhor Vice Presidente informou que efectivamente irão haver alterações a esses níveis. -------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Vice Presidente da Câmara declarada 
encerrada a reunião, eram dezoito horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------- 
 
Eu, Maria Leonor Lopes Maurício, assistente técnica administrativa na qualidade de Secretária, para os 
devidos efeitos a redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

O Vice Presidente da Câmara, 
 
 
 

/Raul Carvalho/ 
 
 

A Secretária, 
 
 
 

/Leonor Mauricio/ 


