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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA   
SEIS DE MAIO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. -------------- 
 
Presenças: João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente, Raul Manuel 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 Fernando Viola repetiu na presença do Senhor Vereador Mário Simões o assunto        
sobre a atribuição do subsídio à Casa do Povo, lamentando a desvirtuação da posição tomada por ele e 
pelo Sr. Vereador Dinis que o Senhor Vereador Mário Simões fez passar, acreditando não ter havido má 
fé, mas sim um mau entendimento da posição tomada, embora o assunto já tivesse ficado esclarecido na 
reunião passada .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões referiu que o que disse não foi nenhuma mentira, foi que a proposta dos 
5.000 euros não tinha sido aceite pelos Senhores Vereadores Fernando e Dinis, frisando  que  ele mais não 
fez, que defender a proposta da Casa do Povo, que os Senhores Vereadores não aceitaram e que se 
tivessem aceitado teria sido aprovada por maioria.--------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Fernando Viola deu conta da sua preocupação em relação ao assunto das  bombas de 
combustível exposto pelo Sr. Fernando Sargaço, em primeiro lugar não gostou do modo como o assunto 
foi apresentado, em segundo lugar, a Câmara a ceder o espaço abrem-se precedentes, qualquer 
comerciante pode exigir o mesmo, contudo não quer dizer que a Câmara não ajude a resolver a situação, 
tendo em conta a antiguidade das bombas, como foram importantes para a população, mas acha que o 
assunto terá que ser visto com mais cuidado.---------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto também foi da mesma opinião, a situação é complexa, abrem-se 
precedentes, dever-se-ia ver a viabilidade do parque industrial, havendo lotes,  resolviam este problema e 
de outros que se quisessem instalar.------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões, em relação ao Programa Conforto Habitacional, perguntou qual o 
ponto da situação,  se não era para estar num estado mais avançado.----------------------------------------------
O Senhor Presidente informou que há três candidaturas aprovadas, em duas vai-se avançar com as obras, 
na terceira surgiu um imprevisto que atrasou a intervenção.--------------------------------------------------------         
O Senhor Vereador Mário Simões solicitou ao Sr. Presidente da Câmara a celeridade do processo 
respeitante à Dr.ª Maria Antónia, até porque sobre a Senhora recaiu uma suspeição que urge esclarecer.----  
O Senhor Vereador perguntou quem é que está a dar andamento aos processos dos utentes do Cartão 
Social do Munícipe Idoso, porque já há reclamações.----------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente concordou com a celeridade do processo, sabe que o mesmo está a decorrer, não sabe 
em que fase está, quanto aos processos neste momento  não estão a ter andamento, estava a ser ponderada 
a execução de um novo Regulamento, mas neste momento o que se terá que avaliar é uma alteração ao 
existente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola alertou para o facto de o assunto da Dr.ª Maria Antónia já se discutir  
na praça pública, dever-se-ia averiguar quem nos serviços não sabe cumprir o sigilo profissional, porque 
até prova em contrário nada se pode apontar à Senhora.-------------------------------------------------------------    
O Senhor Presidente informou que vai reunir com os Proprietários dos Montes d a zona de Albergaria, no 
Concelho de Alvito, que estão interessados em colocar luz eléctrica.---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e quarenta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:-------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
-Presente para conhecimento o ofício n.º 07/09 JVB, de 05 de Maio, da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Alvito – Juvebombeiro, assim como o seu Plano de Actividades.  (doc. Anexo s I-21)--------------- 

- Presente para conhecimento o ofício ref.ª 29595-1085-1/FGJS/09, de 05 de Maio, enviado pelo Grupo 
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Parlamentar do Partido Comunista Português, dando conhecimento da resposta do Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional à pergunta formulada pelos Srs. 
Deputados Agostinho Lopes e José Soeiro sobre “Aplicação da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) no 
Sector Agrícola”. (doc. anexo II-7)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento o ofício ref.ª 29580-1081/FGMT/09, de 04 de Maio, enviado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, dando conhecimento da pergunta formulada ao Ministério 
do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, pelo Sr. Deputado Miguel 
Tiago sobre “Registo Obrigatório de Utilização de Água – Furos, Poços, Noras, Minas, Açudes, Charcas 
e Barragens” . (doc. anexo III-3)---------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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 IV e V-

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e sete----------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de vinte e dois de Abril de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, 
por haver sido previamente distribuída. -------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção. Absteve-se 
o Senhor Vereador Mário Simões, por não ter participado na referida reunião.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: VENDA AO PÚBLICO DO LIVRO “ANDANÇAS PARA A LIBERDADE” DE CAMILO 
MORTÁGUA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e oito----------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 25/2009, da Técnica BAD sobre o assunto em título, o Senhor Presidente 
informou que a Câmara comparticipou a edição deste livro com a aquisição de alguns exemplares para 
venda no posto de Turismo, atendendo que o autor está ligado ao Concelho.------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões concordando com o que referiu o  Senhor Presidente, mas questionou 
porque é que a Câmara não teve o mesmo procedimento em relação ao lançamento do CD, efectuado por 
um jovem da terra, porque se calhar também seria interessante a sua venda no Posto de Turismo.------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a iniciativa parte dos autores e não da Câmara e na altura o Edgar 
Baleizão não o fez, tendo só agora apresentado uma proposta que está a ser  a ponderada.---------------------
Seguidamente a votação,  o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, fixar o preço de venda ao 
público do livro em causa, em 15,00 euros. (doc. Anexo VI).----------------------------------------------------------   
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA NOVA 
DA BARONIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e cinquenta e nove--------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido efectuado pelo Centro Social e Paroquial em título, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 4.440,00 (quatro mil 
quatrocentos e quarenta euros), para fazer face à aquisição de uma máquina de lavar loiça. (doc. Anexos VII -

3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 
CONCELHO DE ALVITO - JUVEBOMBEIRO. ------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta-------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido efectuado pela Associação dos BVA-JUVEBOMBEIRO, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 300,00 (trezentos euros), 
para fazer face às despesas com a organização do Mastro pelos Santos Populares/2009. (doc. Anexo VIII).----- 

ASSUNTO: CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO NÃO PERMANENTE PARA ORDENAÇÃO DOS 
CANDIDATOS ADERENTES AO PROGRAMA “AGENTES ELEITORAIS”.------------------------------- 
Deliberação número cento e sessenta e um-------------------------------------------------------------------------- 
Dando cumprimento ao estatuído no art.º 5.º, da Lei n.º 22/99, de 21 de Abril, considerando o n.º 1, do 
mesmo diploma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a Comissão em título assim 
constituída: Presidente da Câmara Municipal, Presidentes da Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova 
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da Baronia, representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal: Pedro Manuel Latas (MI) , 
Joaquim Maria Galhano Viola Baião (PS), Engrácia da Conceição Oleiro P. Carvalho (PPD/PSD-CDS-PEV) e 
António José Valente Lagarto (CDU-PCP-PEV).-------------------------------------------------------------------------    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009.------- 
Deliberação número cento e sessenta e dois ------------------------------------------------------------------------ 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com quatro votos favoráveis, dos Senhores, Presidente, 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 IX-5 e X)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO – 20 DIAS PARA A OBRA DE 
INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL DE ALVITO, EM QUE É 
REQUERENTE CONSTRUHIPER.------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e sessenta e três------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação do Técnico da 
DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, conceder a prorrogação 
por quinze (15) dias consecutivos. (doc. anexos  XI e XII)------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA 
ALTERAÇÃO/REMODELAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA NO LARGO DAS ALCAÇARIAS, N.º 3A 
E 4, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE MARIA MANUELA SERRA DOS SANTOS PICOITO.  
Deliberação número cento e sessenta e quatro--------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como os pareceres dos Serviços 
Técnicos da DOSU contendo o parecer jurídico sobre o assunto, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou, por três votos favoráveis dos Senhores Vereadores Raul Carvalho, Fernando Viola e 
Dinis Pinto (MI,PS,CDU), a abstenção do Senhor Presidente da Câmara (MI)  e o voto contra do Senhor 
Vereador Mário Simões (PPD/PSD), a aprovação da referida alteração ao projecto de arquitectura.  (doc. 

anexos XIII, XIV, XV e XVI-3)------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: VISTORIA A UMA EDIFICAÇÃO SITA  NA RUA DE BEJA, N.ºS 9-11-13 DA 
FREGUESIA E CONCELHO DE ALVITO, PROPRIEDADE DE ALZIRA DA PIEDADE TRINDADE 
GODINHO E HERDEIROS DE LUCÍLIO DA CRUZ PEREIRA E MARIA JOSÉ RUAS.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento sessenta e cinco ------------------------------------------------------------------------ 
Presente o Auto de Vistoria n.º 04/09 respeitante à edificação acima referida, bem como a informação da 
Técnica sobre o  mesmo assunto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, determinar a execução das obras referidas nas alíneas a) e b), ao abrigo do n.º 3, do art.º 
89.º do Dec-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04 de Setembro, 
conjugado com a alínea c), do n.º 5, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que os proprietários do referido prédio, execute as obras constantes no 
respectivo auto, fixando-se para o efeito o seguinte prazo: - prazo de início das obras – 30 dias contados a 
partir da notificação aos proprietários. Prazo de conclusão das obras – 30 dias após o início das mesmas.  
nos termos da Lei. (doc. anexos XVII-2 e XVIII)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2009/2010.-------------------- 
Deliberação número cento sessenta e seis --------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação dos Serviços Administrativos da DASC sobre o assunto em título, assim como o 
referido Plano de Transportes, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
aprovar o supra  mencionado Plano. (doc. anexos XIX e XX-16)----------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA E 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO, EFECTUADO PELAS ALUNAS DO 3.º 
ANO DO CURSO TÉCNICO DE SECRETARIADO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO.------- 
Deliberação número cento sessenta e sete---------------------------------------------------------------------------- 
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Presente o pedido das referidas alunas, assim como a informação n.º 65/2009 dos Serviços 
Administrativos da DASC sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a cedência do Centro Cultural, bem como a isenção do pagamento da 
taxa de utilização. (doc. anexos  XXI e XXII)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número cento sessenta e oito--------------------------------------------------------------------------- 
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: 158, 159, 160, 163 e 167.-------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Não foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos por se verificar 
ausência do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, declarada encerrada a 
reunião, eram dezanove horas e trinta e cinco 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/ 


