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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA 
ONZE DE FEVEREIRO 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 e Mário Nelson da Silva Vaz Simões, Vereadores da Câmara Municipal. ----------- 
Faltas: Dinis Manuel Pinto, cuja falta foi considerada justificada. ------------------------------------------------- 
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 referiu que num dos passeios que fez por Vila Nova da Baronia, teve 
oportunidade de verificar que a obra de remodelação do Largo do Mercado está a ficar muito bonita, sendo 
realmente uma pena ficar lá aquela árvore, achando que devia ser tirada, até porque com o rebaixamento 
do terreno ela vai ficar descarnada e poderá secar.--------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador lamentou não poder estar presente na entrevista da Rádio Pax, que também não 
acompanhou, porque para além de andar em formação, nesse dia teve que acompanhar a mãe ao Hospital 
de Beja por motivos de doença. ------------------------------------------------------------------------------------------      
O Senhor Vereador Mário Simões requereu ao abrigo dos Princípios da Transparência da Administração 
Pública e ainda do disposto no Estatuto da Oposição passo a citar – “ 1. Foi do conhecimento do 
requerente que V. Ex.ª alterou o Organigrama do Pessoal da Câmara Municipal de Alvito e fez surgir seis 
novas chefias que designou por coordenadores; 2. Como o Organigrama da Câmara Municipal deve ser 
aprovado em Assembleia Municipal e dado que o requerente não teve conhecimento que tal tivesse 
sucedido, requer a V. Ex.ª se digne informar: a) Se de facto foi operada alteração ao organigrama do 
pessoal da Câmara Municipal de Alvito; b) Na hipótese afirmativa, quem determinou tal alteração e quais 
os fundamentos e enquadramento legal para tal alteração. ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou o restante Executivo que a estrutura orgânica em vigor na CMA foi 
definida há vários anos, num cenário bastante diferente da realidade actual. A desadequação do 
organograma existente, a inexistência de um nível intermédio de coordenação, as recentes e significativas 
alterações legislativas, as alterações ao diploma das carreiras / categorias, as novas regras para a 
contratação pública, o SIADAP e a existência de um maior número de técnicos superiores, entre outros, 
são alguns dos aspectos que nos fazem concluir pela necessidade de introduzir ajustamentos na 
organização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As alterações que estamos a concretizar baseiam-se nesta intenção de reestruturação orgânica, tendo 
sempre presente a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e o acréscimo de eficiência da 
administração, aliados às condições de trabalho, de motivação e de desenvolvimento dos funcionários. 
Pretende-se também facilitar a desconcentração administrativa, permitindo ao Executivo libertar-se de 
algumas tarefas de gestão corrente, a fim de prosseguir de forma mais eficaz as competências que lhe 
estão atribuídas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Há uma clara opção pela “departamentalização” da organização, facilitando o desenvolvimento da gestão 
por processos / projectos e optimizando os fluxos e os circuitos de informação.---------------------------------  
A apreciação da nova estrutura pelos órgãos competentes será concretizada após este período experimental 
e de adaptação, evitando-se eventuais necessidades imediatas de alteração num documento com estas 
características.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões referiu ainda não concordar com o time em que foi feita, parecendo-lhe 
haver uma tentativa de premiar algumas pessoas.---------------------------------------------------------------------  
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e trinta e cinco minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o ofício da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Vilanovense, datado 
de 22 de Janeiro de 2009, agradecendo os subsídios atribuídos. (doc. anexo I)------------------------------------------------ 
- Presente para conhecimento o oficio da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Vilanovense, datado 
de 26 de Janeiro de 2009, informando dos novos Corpos Sociais da Associação, para o biénio de 
2009/2010. (doc. anexo II-3)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

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 III e IV-

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e oito---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de vinte e oito de Janeiro 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 Mário Simões, por não ter participado na referida reunião. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ----------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número quarenta e nove--------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício n.º 1120/09 da Associação em título, datado de 30 de Janeiro, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio anual no valor de € 
73.750,00 (setenta e três mil setecentos e cinquenta euros), a pagar em duodécimos, para fazer face às 
despesas de funcionamento, banda e escola de música, veículo de combate a fogos florestais, operador de 
central e bombeiro polivalente. (doc. anexo V) -------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DA CCDRALentejo.-------------------------- 
Deliberação número cinquenta----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício circular n.º 01317/09, datado de 04 de Fevereiro, apresentando a proposta das entidades 
e individualidades que passem a integrar o Conselho Regional, considerando a mesma, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. (doc. anexo VI-2) ---------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELO CONSERVATÓRIO 
REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO. ------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e um---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício ref.ª CE0130/09, datado de 29 de Janeiro, do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, 
solicitando apoio financeiro para fazer face à realização do 7.º Curso para Instrumentistas, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, não conceder o apoio solicitado. (doc. anexos VII-5) -------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE INDEMINIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO DE MARCA BMW – 
MATRICULA 05-28-LO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e dois--------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o parecer jurídico sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por maioria, com três votos favoráveis, dos Senhores Presidente, Vereadores Fernando Viola e 
Mário Simões (MI,PS,PPD/PSD), e a abstenção do Senhor Vereador Raul Carvalho (MI), revogar as 
deliberações tomadas anteriormente sobre o assunto e proceder ao pagamento da indemnização no valor 
de € 421,13 (quatrocentos vinte e um euros e treze cêntimos), que corresponde à reparação com as peças 
assinaladas no relatório do mecânico e mais € 60,00 (sessenta euros) da reparação de duas jantes. (doc. 

anexo VIII-6) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009.------- 
Deliberação número cinquenta e três -------------------------------------------------------------------------------- 
Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com três votos favoráveis, dos Senhores Presidente, Vereadores Fernando Viola e Raul Carvalho, (MI,PS), e 
a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PPD/PSD), a sua aprovação. (doc. anexos IX-2 e X)-------------------- 

ASSUNTO: PROJECTO DE REGULAMENTO DAS FEIRAS DO CONCELHO DE ALVITO.------------ 
Deliberação número cinquenta e quatro ----------------------------------------------------------------------------
Presente o projecto de Regulamento em título, assim como o Mapa de Feiras do Concelho de Alvito para o 
corrente ano, considerando os mesmo o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o plano 
anual de feiras existentes no Concelho, e submeter o referido projecto de Regulamento, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido, ao cumprimento dos procedimentos de Audiência dos Interessados e 
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Apreciação Pública a que se referem os artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo. 
(doc. anexos XI, XII e XIII-12)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE UMBELINA MIRA CABANAS, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 423/04, 
EM QUE É REQUERENTE LUÍS MANUEL CABANAS MARQUES.---------------------------------------- 
Deliberação número 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 XIV)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE PEDRO FRANCISCO TRIPA, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 468/09, 
EM QUE É REQUERENTE MARIANA ROSA FERRO ESPERANÇA.--------------------------------------- 
Deliberação número 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 XV)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 220/86, EM 
QUE É REQUERENTE MARIA CECÍLIA FEIO MIL-HOMENS AÇUCENA.------------------------------- 
Deliberação número cinquenta 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 XVI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE OSSADA PARA A SEPULTURA PERPÉTUA N.º 455, EM QUE É 
REQUERENTE ANTÓNIO JORGE FILIPE BITO.----------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e oito--------------------------------------------------------------------------------- 
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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À AQUISIÇÃO DO OSSÁRIO PERPÉTUO N.º 19, EM QUE É REQUERENTE PAULO GABRIEL 
CALHAU FEITORIA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinquenta e nove------------------------------------------------------------------------------- 
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 XVIII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA E 
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DO MESMO, EFECTUADO 
PELOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE TURÍSMO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO.  
Deliberação número sessenta------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido acima referido, assim como a informação n.º 10/2009 dos serviços administrativos da 
DASC, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a cedência do 
salão e isentar o pagamento pela utilização. (doc. anexos XIX XX)------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CENTRO CULTURAL DE ALVITO, 
EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL.------------------  
Deliberação número sessenta e um------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido acima referido, assim como a informação n.º 09/2009 dos serviços administrativos da 
DASC, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a cedência 
gratuita do espaço solicitado. (doc. anexos XXI XXII)-------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número sessenta e dois ---------------------------------------------------------------------------------
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 as seguintes propostas: 
“NOMEAÇÃO DO VOGAL QUE INTEGRA A COMISSÃO PREVISTA NO N.ºS 2 E 11 DO ART.º 
76.º DO CIMI”, “APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE 
EDIFICAÇÃO (DEMOLIÇÃO TOTAL E RECONSTRUÇÃO – HABITAÇÃO), SITA NA TRAVESSA 
DO NORTE, N.º 1 E 3, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE FIRMINIANO MATIAS 
ROMANEIRO TABORDA”, “PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
COBERTURA DOS LAVADOUROS, SITOS NO CM 1001, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM 
QUE É REQUERENTE A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA”, E “PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS INERENTES À REALIZAÇÃO DO BAILE 
DE CARNAVAL, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO ”.------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: NOMEAÇÃO DO VOGAL QUE INTEGRA A COMISSÃO PREVISTA NO N.ºS 2 E 11 
DO ART.º 76.º DO CIMI.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta e três --------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o ofício n.º 16/09, de 28 de Janeiro, do Serviço de Finanças de Alvito, sobre o assunto em título, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, designar a Técnica Superior, 
Arquitecta Luísa Valério, para desempenhar as funções de Vogal da Comissão acima referida. (doc. anexo 

XXIII) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE 
EDIFICAÇÃO (DEMOLIÇÃO TOTAL E RECONSTRUÇÃO – HABITAÇÃO), SITA NA TRAVESSA 
DO NORTE, N.º 1 E 3, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE FIRMINIANO MATIAS 
ROMANEIRO TABORDA .--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta e quatro------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente, assim como o parecer favorável emitido pelo IGESPAR e a informação 
n.º 28/09 da Técnica da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
a aprovação da referido projecto de arquitectura. (doc. anexos  XXIV, XXV e XXVI-3)---------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DOS 
LAVADOUROS, SITOS NO CM 1001, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE 
A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA. --------------------------------------------------- 
 Deliberação número sessenta e cinco---------------------------------------------------------------------------------
Presente o pedido da Junta de Freguesia sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 25/09, 
emitida pela Técnica da DOSU, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a 
aprovação do pedido de parecer solicitado. (doc. anexos  XXVII e XXVIII)---------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS INERENTES À 
REALIZAÇÃO DO BAILE DE CARNAVAL, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sessenta e seis ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido dos BVAlvito sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 11/09 dos 
serviços administrativos da DASC, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, isentar a referida Associação de todas as taxas respeitantes à realização do baile de 
Carnaval. (doc. anexos XXIX-2 e XXX)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
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Deliberação número 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: 50, 52, 61, e 66.-------------------------------------------------------------------- 
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 minutos. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa S. Coelho, Chefe de Secção, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

/João Paulo Trindade/ 
 
 
 

A Secretária, 
 
 
 

/Mariana Coelho/ 


