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

Presenças:  João  Paulo  de  Almeida  Lança  Trindade,  Presidente,  Raul  Manuel  de  Sousa  Carvalho, 
Fernando  Joaquim Galhano Viola,  Dinis Manuel Pinto e Mário Nelson da Silva Vaz Simões, Vereadores 
da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Faltas: Não se registaram.------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Mário Simões lamentou não ter sido ainda acautelado o transporte dos miúdos da 
escola  para  o  refeitório,  em tempo de chuva.  Também teve  conhecimento  que  foi  servida  numa das 
refeições, codorniz, o que não é muito próprio para crianças.-------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões referiu que chegado o fim do mandato não quis deixar de salientar ter 
sido  uma  honra  servir  esta  Autarquia,  trabalhar  com  este  Executivo,  embora  havendo  algumas 
divergências, que são salutares, espera contar com a amizade de todos, para além da política, também no 
âmbito pessoal. O Senhor Vereador pediu desculpa por alguma frase mais empolgada e menos correcta 
que  tivesse  dito,  disponibilizando-se  para  qualquer  coisa  que  esteja  ao  seu  alcance  e  que  possa 
ajudar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola, assim como o restante Executivo agradeceram as palavras proferidas 
pelo Senhor Vereador Mário Simões e pela disponibilidade demonstrada.--------------------------------------- 
------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas vinte minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------------------
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: -----------------------------------------------
- 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 I e II-2)--
ASSUNTO: ACTA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e quarenta e oito-------------------------------------------------------------------
Presente a acta  da reunião ordinária  de vinte e  três  de Setembro 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: COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PASSE 4/18.---------------------------------------------
Deliberação número trezentos e quarenta  e nove ----------------------------------------------------------------
Presente a carta de António Luís Marques Charrua, datada de 29 de Setembro do corrente ano, sobre o 
assunto  em  título,  considerando  a  mesma,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por  unanimidade,  aprovar 
comparticipar o Passe 4/18, em 50% do seu valor total, tal como acontece com o Passe de Estudante.(doc. 
anexo III)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA RURALENTEJO – CONSELHO PARA O 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALENTEJO.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta ------------------------------------------------------------------------
Presente o ofício convite da RURALENTEJO para o 13.º Encontro da Agricultura Familiar Alentejana e 
ao mesmo tempo, solicitando a atribuição de um subsídio para suportar despesas com a realização da 
referida iniciativa, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, não atribuir o subsídio solicitado em 
virtude das restrições orçamentais verificadas.(doc. anexo IV)-----------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  REQUERIMENTO  APRESENTADO  POR  ANTÓNIO  AUGUSTO  GEMELGO, 
REFERENTE AO CONSUMO ELEVADO DE ÁGUA/MONTE DA UCHARIA.-----------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta e um ------------------------------------------------------------------



Presente o requerimento apresentado pelo Sr. António Augusto Gemelgo sobre o assunto acima referido, 
considerando  o mesmo,  o  Órgão  Executivo deliberou  por  unanimidade,  não  deferir  a  solicitação  do 
requerente,  admitindo que o pagamento  do valor  do consumo de água  registado,  seja  feito  de  forma 
faseada. (doc. anexo V-2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  PARTICIPAÇÃO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ALVITO  NO  PROJECTO 
RURALE.EVOLUTION.------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta e dois ----------------------------------------------------------------
Presente  a  carta  de intenção  de colaboração  apresentada  pela CONFAGRI,  considerando a mesma,  o 
Órgão  Executivo  deliberou  por  unanimidade,  aceitar  participar  no  projecto  RuralE.Evolution  n.º 
IEE/07/579/SI2.499063, cooperando com a CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas e do 
Crédito Agrícola de Portugal e a UCASUL – União das Cooperativas do Sul, em tarefas e actividades 
relacionadas com o projecto. Concordar com os objectivos gerais do Projecto e que esta Câmara Municipal 
cooperará testando o modelo desenvolvido pelo Projecto, sem qualquer envolvimento financeiro directo.
(doc. anexo VI)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL--------
ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO  DE  VICENTE  AUGUSTO  CABANAS,  PARA  A  SEPULTURA  PERPÉTUA  N.º 
472/2009, EM QUE É REQUERENTE MARIA ADELAIDE EFIGÉNIO CABANAS.-----------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta 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 VII)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO  DE  MARIA  VITÓRIA  GAIO  CARIOCA  PINHEIRO,  PARA  A  SEPULTURA 
PERPÉTUA N.º 339/1996, EM QUE É REQUERENTE CARMEN DOLORES CARIOCA PINHEIRO 
BRANCO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta e quatro------------------------------------------------------------- 
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 VIII)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO DE ISABEL AUGUSTA PEREIRA, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 372/1999, 
EM QUE É REQUERENTE JORGE MANUEL FRAGOSO GANÇO.------------------------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta e cinco--------------------------------------------------------------- 
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 IX)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO  DO  ACTO  DO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  REFERENTE  À 
INUMAÇÃO  DE  HENRIQUETA  AUGUSTA  BATISTA,  PARA  A  SEPULTURA  PERPÉTUA  N.º 
305/1993, EM QUE É REQUERENTE MAFALDA SOFIA MARCELINO MATOS.------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta e seis------------------------------------------------------------------ 
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 X)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: EMPRÉSTIMO N.º 3842099.830.002 – CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE 
ALVITO – ALTERAÇÃO DE CLAUSULA.-------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e cinquenta e sete------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação da Coordenadora Técnica da Secção de Gestão Financeira e Contabilidade e do 
documento do BPI,  considerando a proposta apresentada no mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a aprovação das seguintes alterações às condições do referido empréstimo: 1. O montante 
do empréstimo bonificado foi nesta data reduzido para € 88.190,25 (oitenta e oito mil cento e noventa 
euros  e  vinte  cinco  cêntimos);  2.  O empréstimo será  dividido  em duas  parcelas,  uma bonificada  no 
montante de € 88.190,25 (oitenta e oito mil cento e noventa euros e vinte cinco cêntimos) e outra não 
bonificada pelo montante de € 13.682,53 ( treze mil seiscentos oitenta e dois euros e cinquenta e três 
cêntimos). (doc. anexo XI-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009.-------



Deliberação número trezentos e cinquenta e oito-----------------------------------------------------------------
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com quatro votos favoráveis dos Senhores,  Presidente da Câmara, Vereadores Raul Carvalho, Fernando 
Viola   e  Dinis  Pinto  (MI,PS,CDU),  e  a  abstenção  do  Senhor  Vereador  Mário  Simões  (PPD/PSD),  a  sua 
aprovação. (doc. Anexos  XII-8 e XIII-2).------------------------------------------------------------------------------------
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELA NOVALVITO, PARA FAZER FACE ÀS 
DESPESAS COM O ESTUDO PRÉVIO (PROJECTO), TENDO EM VISTA A CONSTRUÇÃO DE 
NOVAS INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO.---
Deliberação número trezentos e cinquenta e nove-----------------------------------------------------------------
Presente o pedido da NOVALVITO sobre o assunto acima mencionado, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, garantir o apoio financeiro solicitado para a construção das novas 
instalações.(doc. Anexos  XIV e XV-2)--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO---------------
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE   À 
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIOS SÓCIO-EDUCATIVOS 2009/2010.---------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta -------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento a informação n.º 15 da Técnica do Sector de Educação sobre o assunto em 
título, contendo o despacho favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, assim como a tabela 
com o posicionamento dos alunos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o mesmo.(doc. 
anexo XVI e XVII)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE   À 
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2009/2010.-------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e um -------------------------------------------------------------------
Presente para conhecimento a informação n.º 16 da Técnica do Sector de Educação sobre o assunto em 
título, contendo o despacho favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, assim como a tabela 
com o posicionamento dos alunos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o mesmo.(doc. 
anexo XVIII e XIX)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO  DE  OBRAS,  SERVIÇOS  URBANOS,  ORDENAMENTO  DO  TERRITÓRIO  E 
AMBIENTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE PARA O PRÉDIO URBANO, 
SITO  NA ESTRADA  DE  S.  ROMÃO,  N.º  10  E  14  –  ALVITO,  EM QUE  SÃO  REQUERENTES 
ARMÉNIA MENDES DA FONSECA BRANQUINHO E ANTÓNIO MANUEL CORREIA .--------------
Deliberação número trezentos e sessenta e dois-------------------------------------------------------------------
Presente o pedido dos requerentes sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 160/2009 da 
Técnica, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, aprovar a emissão da 
certidão de destaque solicitada. (doc. Anexos  XX e XXI)-------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE PARA O PRÉDIO URBANO, 
SITO NA RUA DOS AVIADORES,  N.º  6  /  TRAVESSA DO CATURRA – ALVITO,  EM QUE É 
REQUERENTE JOAQUIM MANUEL BRANQUINHO FILIPE.------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e três--------------------------------------------------------------------
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 159/2009 da 
Técnica, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, aprovar a emissão da 
certidão de destaque solicitada. (doc. Anexos  XXII e XXIII)----------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO:  PEDIDO  DE  LICENÇA  ESPECIAL  PARA  OBRAS  INACABADAS  PARA 
RECONSTRUÇÃO DE ANEXOS E ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – ALVARÁ DE 
OBRAS N.º 07/2008.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e quatro----------------------------------------------------------------
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação do Fiscal Municipal 
contendo o parecer jurídico, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por  unanimidade, 
aprovar a emissão da licença especial para obras inacabadas ao abrigo do disposto no art.º 88.º/3, do Dec-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na nova redacção dada pelo Lei n.º 60/07, de 04 de Setembro. (doc. 
Anexos  XXIV, XXV e XXVI)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e cinco -----------------------------------------------------------------
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 a seguinte proposta:-----------------
“ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES – ALUNOS DO 1.º CICLO”.----------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO---------------
ASSUNTO:  ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES – ALUNOS DO 1.º CICLO.--------------------
Deliberação número trezentos e sessenta e seis-------------------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 20 da Técnica do Sector de Educação sobre o assunto em título, assim como as 
tabelas  referentes  aos  referidos  alunos,  considerando  os  mesmos,  o  Órgão  Executivo  deliberou  por 
unanimidade,  comparticipar  o  pagamento  das  refeições.(doc.  Anexos   XXVII,  XXVIII,  XXIX  e  XXX-
2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. --------------------------------------------------
Deliberação número trezentos e sessenta  e sete------------------------------------------------------------------
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: 349, 350, 351, 352, 359, 360, 361 e 366.--------------------------------------
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. O Sr. António Pereira 
perguntou porque estavam as obras dos arruamentos paradas, tendo ouvido dizer que havia portas que 
ficavam mais baixas que os passeios.------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou, que as obras não estão paradas, a fase que se segue é já do empreiteiro e 
neste momento já deve estar no terreno. Efectivamente há lancis que têm que ser tirados para corrigir 
algumas situações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Dr.ª  Maria  Antónia fez  algumas  considerações  sobre o seu  processo  e explicou  algumas  situações 
ocorridas  e  fez  o ponto da situação dos processos  de atribuição e renovação  do Cartão do Munícipe 
Idoso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 dezanove 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/


