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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA 
CATORZE DE JANEIRO 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 Mário Simões referiu que as respostas às questões colocadas pelo Senhor Joaquim 
Bernardino, estão parcialmente respondidas nas informações apresentadas. -------------------------------------- 
A manutenção dos aparelhos de ar condicionado só será permitida quando feita por empresas que tenham 
o respectivo alvará e o Senhor que a faz actualmente disse em público, que não tinha a licença porque 
tinha custos e ia andando assim, por isso, o Senhor Vereador deixou esta nota de interesse para que se 
confirme se o Senhor tem ou não licença e desde quando. ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões colocou ainda a situação do Mercado Municipal, que tem a ver com o 
Rui Beja, colocou a questão da renovação da bomba de combustível da Praça da República, se há intenção 
de renovar e pediu esclarecimentos sobre o concurso do Jurista. ---------------------------------------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola também se manifestou preocupado sobre o concurso do jurista. --------
O Senhor Presidente da Câmara referiu que o assunto merece toda a atenção e dará o máximo de 
informação possível, sugerindo que o mesmo seja apreciado no final da reunião, depois do público sair, 
uma vez que a reunião é pública e o assunto é nominal, tendo o restante Executivo concordado. ------------- 
Em relação ao alvará da bomba de combustível da Praça da República o Senhor Presidente informou que a 
questão já tinha sido abordada pelo Sr. Fernando Sargaço com a presença de dois inspectores da Galp, não 
havendo certezas sobre a renovação, mas se a legislação assim o permitir será concerteza renovada, mas 
terá que a Galp avançar com o pedido de renovação, uma vez que é ela a detentora do alvará.---------------- 
Quanto ao Rui Beja está numa situação aflitiva, as dívidas são resultantes da obra do mercado e da 
insolvência da Empresa. Foram feitos éditos e enviados ao Banco, que nada disse, significando que 
assume a divida. A caução existente não cobre o valor da divida, se o critério for nosso vai-se tentar 
minimizar a situação. Foi dito ao Senhor Presidente que a Empresa está a negociar as dívidas com o 
Banco. O Senhor Rui Beja está agora a fazer alguns ajustes obrigados pela Certiel que vai a Câmara  
pagar, porque devido à situação da Empresa tratou-se directamente com ele.-------------------------------------
O senhor Presidente informou a Vereação do recebimento da notificação de aprovação do relvado do 
Campo de Futebol.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:------------------ 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Presente as informações dos respectivos serviços sobre as questões levantadas pelo Senhor Vereador em 
substituição, Joaquim Bernardino, na reunião de 30 de Dezembro 2008. (doc. anexos I, II-2, III e IV)----------------- 
- Presente para conhecimento o oficio n.º 1373/08, datado de 17 de Dezembro, da AMNISTIA 
INTERNACIONAL – AI Portugal, agradecendo a participação do Município de Alvito no Dia Mundial 
“Cidades para a Vida” – 30 de Novembro de 2008. (doc. anexo V)---------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento o recurso hierárquico impróprio apresentado pelo Dr. Pedro Manuel 
Pinheiro Carvalho, candidato ao concurso de Técnico Superior Consultor Jurídico que decorreu neste 
Município. (doc. anexo VI-22)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 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 VII e 

VIII-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número um------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente a acta da reunião ordinária de trinta de Dezembro de dois mil e oito, cuja leitura foi dispensada, 
por haver sido previamente distribuída. -------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções. Absteve-se o 
Senhor Presidente e o Senhor Vereador Mário Simões, por não terem participado na referida reunião. ------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ----------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE ALVITO PARA OS 
ÓRGÃOS SOCIAIS DA NOVALVITO.------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número dois------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o oficio n.º 014/09/GE da NOVALVITO, solicitando a designação de um representante de forma 
a preencher o lugar de Presidente do Conselho Fiscal da mesma, em substituição do representante da 
COVITO, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, designar o Senhor 
Vereador Fernando Viola. (doc. anexos IX) ------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO EFECTUADO PELA DIRECÇÃO DO CENTRO REPUBLICANO 
DE INSTRUÇÃO E RECREIO ALJUSTRELENSE, PARA AQUISIÇÃO DA SUA SEDE SOCIAL. ---- 
Deliberação número três------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, não 
atribuir qualquer apoio, em virtude das restrições orçamentais verificadas. (doc. anexo X) ---------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE DONATIVO EFECTUADO PELA D. RAQUEL DE SOUSA, PARA O LAR 
DA TERCEIRA IDADE DA LIGA DOS EX-COMBATENTES DE ESTREMOZ. --------------------------- 
Deliberação número quatro--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com 
quatro votos favoráveis, dos Senhores Presidente e Vereadores Raul Carvalho, Fernando Viola e Dinis 
Pinto (MI,PS,CDU) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PPD/PSD), não atribuir qualquer 
donativo, em virtude das restrições orçamentais verificadas. (doc. anexo XI-3) ------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA GERAÇÃO, PARA 
OS BORDADOS DO MOTO CLUBE DE ALVITO. --------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cinco----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido de subsídio em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 150 (cento cinquenta euros), para fazer face à aquisição 
dos referidos bordados. (doc. anexo XII) ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A AMALGA 
E O MUNICIPIO DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número seis------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a minuta de Protocolo em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar o mencionado Protocolo, que tem como objecto reger a execução da empreitada 
do Canil/Gatil Intermunicipal, à qual se estima que tenha um encargo financeiro para a C.M.Alvito de 
sete mil oitenta e sete euros e setenta e oito cêntimos, referente a 2,4% do investimento total previsto. (doc. 
anexos XIII e XIV-4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões manifestou a sua satisfação pessoal, uma vez que foi ele que deu os 
primeiros passos para isto acontecer, congratulou-se com este desfecho que acha bom para o Concelho de 
Alvito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA 
NOVA GERAÇÃO – PONTO DA SITUAÇÃO.-------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número sete------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o ofício da mencionada Associação sobre o assunto em título, considerando o mesmo e, uma vez 
que a construção do canil da AMALGA é uma realidade e deverá entrar em funcionamento em meados 
deste ano, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, renovar o Protocolo celebrado com a 
Associação para o ano de 2009. (doc. anexo XV)------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E 
RECREIO VILANOVENSE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número oito------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presente o pedido de subsídio efectuado pela referida Sociedade, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 50 (cinquenta euros), para fazer 
face às despesas com o almoço de Natal. (doc. anexo XVI) ------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA LUZ E ÁGUA DA SEDE DA 
SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE. ------------------------------- 
 
Deliberação número nove----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido de isenção em título, efectuado pela referida Sociedade, o Órgão Executivo 
considerando o contrato de comodato celebrado no mandato anterior, em 08 de Novembro de 2004, entre  
este Município e a mencionada Sociedade, deliberou por unanimidade, deferir o pedido no âmbito do 
contrato existente. (doc. anexo XVII-16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: VENDA DE PASTAGENS NOS PRÉDIOS RÚSTICOS “POMBAL” E JUNTO AO 
CEMITÉRIO DE VILA NOVA DA BARONIA. -------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número dez------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação da Secção Financeira – Património, sobre o assunto em título, considerando a 
mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, proceder à venda das referidas pastagens nas 
condições propostas, com as seguintes bases de licitação: - Pastagem do “POMBAL” - 25€ (vinte cinco 
euros), no terreno junto ao Cemitério de Vila Nova da Baronia – 100 € (cem euros); prazo – ano de 2009; 
lances mínimos em caso de empate – 5€ (cinco euros) e ficar assegurada, se necessário, a possibilidade de 
haver uma intervenção da Câmara nos terrenos em causa. (doc. anexo XVIII)------------------------------------------------- 

ASSUNTO: CONSUMO ELEVADO NA FACTURAÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO 
URBANO, SITO NA ESTRADA DAS HORTAS, N.º 8, EM ALVITO – PEDIDO DE PAGAMENTO 
EM PRESTAÇÕES, EM QUE É REQUERENTE MAGDA CRISTINA MARCELINO. -------------------- 
Deliberação número onze----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, deferir o pedido. (doc. anexo XIX)--------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE JÚLIA DAS DORES FERREIRA GARCIA, PARA O COVAL SIMPLES N.º 
O8/08, EM QUE É REQUERENTE AGÊNCIA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS.--- 
Deliberação número doze----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 XX)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE MARIA LUÍSA MACETA ARANTES DE ALMEIDA  LANÇA, PARA A 
SEPULTURA PERPÉTUA N.º 467/08, EM QUE É REQUERENTE FRANCISCO MANUEL 
GODINHO TRINDADE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número treze----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 XXI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE AURORA MARIA TRIGACHEIRO CORREIA CABAÇA, PARA O OSSÁRIO 
PERPÉTUO N.º 37/09, EM QUE É REQUERENTE MANUEL ANTÓNIO CORREIA CABAÇA.------ 
Deliberação número catorze-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 XXII--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS “BOMBEIRITOS”, 
EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.------------------ 
Deliberação número quinze--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido dos Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito sobre o assunto em título, 
considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, autorizar os transportes dos  
Bombeiritos e não serem contabilizados nas saídas dos BVA previstos no Regulamento em vigor. Não 
participou na manifestação de vontade do Órgão, o Senhor Vereador Dinis Pinto, por impedimento legal. 
(doc. anexo  XXIII)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO. - 
Deliberação número dezasseis------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido de subsídio efectuado pelo referido Grupo Desportivo, considerando o mesmo, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 260,00 (duzentos e sessenta 
euros), para fazer face às despesas com a formação de transportes colectivos de crianças e jovens dos 
agentes desportivos. Não participou na manifestação de vontade do Órgão, o Senhor Presidente da 
Câmara, por impedimento legal. (doc. anexo XXIV a XXVII-2) --------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. ------------------- 
Deliberação número dezassete ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Clube em título, assim como a informação n.º 74/2008 e 02/2009 do Coordenador do 
Sector de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 1.447,05 (mil quatrocentos e quarenta e sete euros e cinco 
cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios, realizadas durante os meses de 
Novembro e Dezembro/2008. (doc. anexos XXVIII, XXIX-2, XXX e XXXI-2)-------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.--- 
Deliberação número dezoito ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 72/2008 e 03/2009 do 
Coordenador do Sector de Juventude e Desporto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 1.129,99 (mil cento e vinte nove euros e noventa e 
nove cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas durante os meses de 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2008. Não participou na manifestação de vontade do Órgão, o 
Senhor Presidente da Câmara, por impedimento legal (doc. anexos XXXII, XXXIII-2, XXXIV e XXXV-2)--------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES – ÉPOCA DESPORTIVA 
2008/09.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número dezanove ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 04/2009 do Coordenador do Sector de Juventude e Desporto, sobre o assunto em 
título, assim como as grelhas anexas à mesma, considerando as mesmas, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar os referidos subsídios para a época 2008/2009. (doc. anexos XXXVI-2, XXXVII a XLI)----- 
ASSUNTO: DESPESAS DE SAÚDE A PAGAR AOS UTENTES DO CARTÃO SOCIAL DO 
MUNÍCIPE IDOSO DE ACORDO COM O REGULAMENTO EM VIGOR.----------------------------------- 
Deliberação número vinte ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 01/09 da Técnica do GAM sobre o assunto em título, bem como a listagem de 
identificação dos utentes do CSMI, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a comparticipação de 50% das despesas efectuadas com os medicamentos. (doc. 
anexos XLII e XLIII)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número vinte 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 as seguintes propostas: 
“PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO AUTOMÓVEL 05-28-LO, 
PROPRIEDADE DE BARTOLOMEU JOSÉ JANEIRO TORRES”, “PEDIDO DE LICENÇA DE 
EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2009, DE UMA MÁQUINA DE DIVERSÃO PARA A 
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE, SITA NA RUA 25 
DE ABRIL, N.º 11, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE PLAYGLOBAL – 
SOLUÇÕES DE INTERNET E DIVERSÃO, LDA”, “APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE 
ARQUITECTURA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E TANQUE DE REGA, 
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SITA NO PRÉDIO RÚSTICO “GUARDA DO SOBRAL”, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE 
É REQUERENTE MANUEL JOSÉ GIÃO ROSADO”, “APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE 
ARQUITECTURA PARA A OBRA DE ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA NA 
RUA 25 DE ABRIL, N.º 76, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE ROSA DE 
JESUS MIRA RAMALHO GOES ” E “RATIFICAÇÃO DOS ACTOS DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA REFERENTES AOS PEDIDOS DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE EFECTUADOS PELA 
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO”.------------------------------------------ 
 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO AUTOMÓVEL 05-28-LO, 
PROPRIEDADE DE BARTOLOMEU JOSÉ JANEIRO TORRES.----------------------------------------------- 
Deliberação número vinte e dois -------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o relatório do mecânico com a correcção efectuada, sobre o assunto em título, o Senhor 
Presidente propôs considerar a correcção do relatório e haver uma cedência em relação ao pedido do 
lesado, encerrando-se assim o assunto. Os Senhores Vereadores Mário Simões e Fernando Viola, não 
viram inconveniente em rever a situação, desde que o Senhor Bartolomeu garanta não vir com mais 
exigências. O Senhor Vereador Dinis Pinto face aos elementos apresentados ao longo do processo, não se 
considera competente para alterar o sentido de voto, pelo que vota contra.---------------------------------------- 
Posta a proposta a votação, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com três votos favoráveis, dos 
Senhores Presidente da Câmara, Vereadores Mário Simões e Fernando Viola, (MI,PS,PPD/PSD), o voto 
contra do Senhor Vereador Dinis Pinto,(CDU) e a abstenção do Senhor Vereador Raul Carvalho (MI) , 
assumir a reparação do veículo em causa com as peças assinaladas de acordo com o relatório do mecânico, 
perfazendo o valor de trezentos euros e noventa e quatro cêntimos, mais IVA (€ 300,94+IVA), assumindo 
o requerente o encerramento do processo. (doc. anexos XLIV, XLV e XLVI)------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2009, DE UMA 
MÁQUINA DE DIVERSÃO PARA A SOCIEDADE FILARMÓNICA DE INSTRUÇÃO E RECREIO 
VILANOVENSE, SITA NA RUA 25 DE ABRIL, N.º 11, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É 
REQUERENTE PLAYGLOBAL – SOLUÇÕES DE INTERNET E DIVERSÃO, LDA.---------------------- 
Deliberação número vinte e três--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação da fiscalização e o 
parecer da Guarda Nacional Republicana de Alvito, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, a aprovação da referida licença. (doc. anexos XLVII, XLVIII e XLIX)----------------- 
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E TANQUE DE REGA, SITA NO PRÉDIO RÚSTICO “GUARDA 
DO SOBRAL”, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE MANUEL JOSÉ GIÃO 
ROSADO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número vinte e quatro----------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, assim como o parecer dos Serviços Técnicos 
da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a aprovação do 
referido projecto de arquitectura. (doc. anexos L e LI)------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE 
ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA NA RUA 25 DE ABRIL, N.º 76, EM VILA 
NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE ROSA DE JESUS MIRA RAMALHO GOES.------ 
Deliberação número vinte e cinco------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como o parecer dos Serviços Técnicos 
da DOSU, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a aprovação do 
referido projecto de arquitectura. (doc. anexos LII e LIII)-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DOS ACTOS DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTES 
AOS PEDIDOS DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE EFECTUADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte 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 LIV e LV)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número vinte 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: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15 e 22.------------------------------------------------------- 
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 questionou sobre o horário praticado pelas bombas de combustível, que na sua 
opinião acha não ser o mais correcto. Sobre o Pousada de Alvito perguntou se havia algum problema. Em 
relação ao subsídio atribuído à Sociedade Filarmónica Vilanovense para o almoço de Natal, acha que o 
almoço devia ser extensivo aos sócios e não só para a Direcção.----------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara informou o Munícipe que o horário de funcionamento das bombas de 
combustível era aquele que as entidades exploradoras escolheram. Em relação à Pousada não tem 
conhecimento de qualquer problema, está encerrada para manutenção do espaço e pensa que vai reabrir na 
data indicada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------ 
 
Como foi acordado no início da reunião foi o assunto do Concurso de Técnico Superior Consultor Jurídico 
analisado, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado o restante Executivo do andamento de todo o 
processo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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/ 


