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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA  
OITO DE ABRIL 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 Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade para a antecipação da hora da reunião 
explicando que o facto se devia à celebração da assinatura do Contrato de Comparticipação Financeira, 
entre o Instituto da Segurança Social, I.P e a Casa do Povo de Vila Nova da Baronia, com vista ao projecto 
de construção da Creche.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Devido ao sismo que atingiu Itália, principalmente a zona de Abruzzo, que deve ter atingido a comuna de 
Alvito, com a qual Alvito/Alentejo se geminou há um tempo, o Senhor Presidente propôs ao Executivo a  
aprovação de um voto de pesar .-----------------------------------------------------------------------------------------   
Deliberação número cento e vinte  nove------------------------------------------------------------------------------ 
Posta a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Dinis Pinto perguntou se a habitação social da Tapada do Lucas onde morava o Sr. 
António Marcelino, já tinha sido atribuída, porque consta-se que já foi entregue.-------------------------------
O Senhor Presidente informou que não é verdade, o processo de atribuição será público e logo que o 
regulamento de atribuição dos fogos for aprovado, dar-se-á início ao referido processo.-----------------------
O Senhor Vereador Dinis questionou ainda sobre a situação do Parque Nómada.--------------------------------
O Senhor Presidente informou que aguarda resposta do contacto que fez à REFER, sobre a hipótese de 
umas instalações para albergar as famílias ciganas.-------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões apresentou a situação do Sr. Vitor Tasanis em relação à obra que quer 
iniciar e que obriga a parecer do IGESPAR. O Senhor Vereador perguntou, sendo a intervenção só a nível 
de recuperação, se o Gabinete Técnico não poderia encontrar uma solução.-------------------------------O 
Senhor Presidente informou que já se tinha analisado o assunto para se encontrar uma alternativa, até junto 
do Jurista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões sugeriu que se convidassem os Técnicos do IGESPAR a vir cá para 
uma conversa no local.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões em relação à celebração da assinatura do Protocolo realçou  ser  motivo 
de satisfação para o Concelho de Alvito, devendo esta componente ser valorizada e extensiva às outras 
Instituições do Concelho, sentindo-se particularmente orgulhoso com o contributo pessoal que tem dado a 
este processo.  O Senhor Vereador informou que o processo esteve chumbado não por razões técnicas, mas 
sim políticas e que o Dr. Edmundo Martinho e Presidência da República tiveram grande empenhamento na 
respectiva aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezassete horas e quinze minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:-------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o oficio ref.ª S/05310/2009, de 19 de Março, da Associação de Empresas de 
Construção Obras Públicas e Serviços – AECOPS, sobre a fixação das taxas de IMI a aplicar em 2009. 
(doc. Anexo I )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o oficio n.º 146/2009, de 30 de Março, do Delegado da Fundação INATEL, 
que terminando as suas funções, agradece toda a colaboração ao longo de 5 anos e deseja as maiores 
felicidades ao Executivo  . (doc. Anexo II)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento um exemplar do “Relatório e Contas de Gerência do ano de 2008” da 
Associação dos Bombeiros Voluntários. (doc. anexo III)-------------------------------------------------------------------------------- 
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- 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 trinta------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente a actas das reuniões ordinária e extraordinária de vinte cinco e trinta de Março de dois mil e nove, 
cuja leitura foi dispensada, por haver sido previamente distribuídas. --------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a acta da reunião ordinária aprovada com quatro votos favoráveis e uma 
abstenção. Absteve-se o Senhor Vereador Dinis Pinto, por não ter participado na referida reunião e a acta 
da reunião extraordinária aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: VOTO DE CONGRATULAÇÃO.---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e trinta e um----------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta do Senhor Presidente sobre a tomada de posse no passado dia 31 de Março, do novo 
Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Doutor Vito Carioca, considerando a importância, 
dimensão e dignidade do cargo agora assumido por um  Alvitense, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar um Voto de Congratulação e apresentar ao Senhor Presidente do IPB as maiores 
Felicidades pelas novas funções.-----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE VILA NOVA DA BARONIA, 
PARA APOIO DA III CORRIDA DE TOIROS EM VILA NOVA DA BARONIA.--------------------------- 
Deliberação número cento trinta e dois------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia sobre o assunto em título, datado de 31 de 
Março 2009, o Senhor Presidente propôs a atribuição do subsídio no valor de 4.000 euros à Casa do Povo, 
para comparticipação da Tourada, enquanto evento importante para o programa da Feira Anual de Vila 
Nova da Baronia, sugerindo que fosse usado o mesmo critério de anteriores deliberações quanto à 
manutenção do  montante do subsídio do ano anterior.-------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões discordou desta proposta, considerando que o actual estado de 
desenvolvimento do projecto da creche justificaria o aumento do subsídio para os 5.000 euros solicitados 
pela Casa do Povo. O Senhor Presidente acrescentou que a Câmara estaria disponível para apreciar 
eventuais apoios para a aquisição de mobiliário e equipamento se fosse caso disso, sem necessidade dessa 
colaboração incidir directamente na tourada.-------------------------------------------------------------------------- 
Posta a proposta a votação, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um 
subsídio no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), para fazer face às despesas com a organização do 
evento em título.  (doc. anexo VI) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CELEBRAÇÃO DE ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA PARA A 
PRORROGAÇÃO DO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA.-------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento trinta e três------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício n.º 00844/2009 da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas sobre o assunto em título, 
datado de 01 de Abril, assim como um exemplar da referida Adenda, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, considerando a mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a mesma. 
(doc. anexos VII; VIII;-3,  IX-3 e X-3) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS TERRAS DA 
BARONIA DE ALVITO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento trinta e quatro--------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 04/09 da Técnica do GAM sobre o assunto em título,  considerando a mesma, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 2.147,00 (dois mil cento e 
quarenta e sete euros), para fazer face às despesas com seguros e subsídio de refeição de dois 
beneficiários de subsídio de desemprego. (doc. Anexo  XI) ------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008.--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento trinta e cinco-------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2008, elaborados de acordo com a 
legislação em vigor, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com quatro  
votos favoráveis, dos Senhores Presidente, Vereadores Raul Carvalho, Fernando Viola, Dinis Pinto  
(MI,PS,CDU), e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PPD/PSD), a sua aprovação e submeter à 
Assembleia Municipal com vista à sua apreciação e votação ao abrigo do disposto na alínea c), do n.º 2, 
do art.º 53.º do Dec-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (doc. Arq. S.F.)--------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 
2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento trinta e seis ------------------------------------------------------------------------------ 
Na sequência da aprovação do Relatório e Contas pela Câmara Municipal, resulta que o saldo da gerência 
do ano anterior é de 341.417,81 (trezentos quarenta e um mil quatrocentos e dezassete euros e oitenta e 
um cêntimos), considerando que existem projectos inscritos nas GOPs com valores a definir que é 
necessário inscrever como definidos, considerando que há necessidade de inscrever novos projectos e 
necessidade de reforçar verbas nalguns projectos, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com quatro  
votos favoráveis, dos Senhores Presidente, Vereadores Raul Carvalho, Fernando Viola, Dinis Pinto, 
(MI,PS,CDU), e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PPD/PSD),  submeter a mencionada revisão à 
Assembleia Municipal. (doc. Arq. S.F.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE ANTÓNIO FRANCISCO MARCELINO, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 
109/1976, EM QUE É REQUERENTE MARIA DE JESUS FILIPE MARCELINO DIAS.------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento trinta e sete------------------------------------------------------------------------------ 
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 XII)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PROJECTO DE REGULAMENTO DAS FEIRAS DO CONCELHO DE ALVITO.----------- 
Deliberação número cento trinta e oito------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o projecto de Regulamento em título,  submetido a apreciação pública e audiência dos 
interessados a que a alude os art.ºs 117.º e 118.º do CPA. Enviado o referido projecto de regulamento à 
Federação Nacional das Associações de Feirantes, não tendo sido apresentadas sugestões, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o mesmo e submete-lo à aprovação da Assembleia 
Municipal. (doc. Anexo XIII-12)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 
DA EMPREITADA DE INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL DE 
ALVITO, EM QUE É REQUERENTE CONSTRUHIPER.-------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento trinta e nove----------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como a informação dos serviços técnicos 
da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 
prorrogação do prazo, por mais 30 dias e em conformidade com o novo plano de trabalhos apresentado. 
(doc. anexos XIV, XV e XVI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, 
RESPEITANTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
INACABADAS, SITAS NO PRÉDIO RÚSTICO “SÍTIO DO CURRAL”, EM ALVITO, EM QUE É 
REQUERENTE F. REBOCHO & ROSA, LDA.--------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quarenta------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido da mencionada Firma sobre o assunto em título, contendo o 
despacho favorável proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, ratificar o mesmo. (doc. anexo XVII-2 e XVIII)------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número cento e quarenta e um ----------------------------------------------------------------------- 
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constavam na Ordem do 
Dia, foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta a seguinte proposta: 
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
DE FEIRAS DE ALVITO –  CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL ” ------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DO 
PARQUE DE FEIRAS DE ALVITO –  CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL.--------------------------- 
Deliberação número cento quarenta e dois ------------------------------------------------------------------------- 
Presente o oficio ref.ª S25094, datado de 27 de Março 2009 da soprocil sobre o assunto em título, assim 
como, o parecer jurídico sobre o mesmo, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, autorizar a Cessão da Posição Contratual da  SOPROCIL para a MOTA ENGIL. (doc. anexos XIX e 
XX-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número cento quarenta 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: 131, 132, 138 e 141.-------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------- 
A D. Silvina Amador manifestou o seu descontentamento pela exclusão da sua filha na atribuição da bolsa 
de estudo, dizendo que gostaria de saber a razão.----------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara explicou que os critérios de atribuição das bolsas constam no 
Regulamento e de certeza que foram tidos em conta, mas iria averiguar o motivo. ----------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 dezoito horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Maria Leonor Maurício, Assistente Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

/João Paulo Trindade/ 
 
 

A Secretária, 
 

/Leonor Maurício/ 


