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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA   
QUINZE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO.-------- 
 
Presenças: João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente, Raul Manuel Sousa Carvalho, Dinis 
Manuel Pinto e Mário Nelson da Silva Vaz Simões, Vereadores da Câmara Municipal. ----------------------- 
Faltas: Faltou o Senhor Vereador  Fernando Viola por motivo de  férias.-----------------------------------------  
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 Dinis Pinto perguntou qual o ponto da situação da Creche, porque teve conhecimento  
que haveria qualquer coisa com os prazos.-----------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou que não tinha conhecimento de nada, só se teria a ver com a entrega dos 
projectos das especialidades.---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Mário Simões informou que houve uma reunião na Segurança Social, com o Dr. 
Henrique e este sugeriu que se pedisse a prorrogação do prazo de entrega das especialidades para se 
fazerem algumas alterações necessárias. O Senhor Vereador Mário Simões em relação à obra do quiosque 
da Praça da República, achou o espaço pequeno,  perguntando se o equipamento era novo e a que se 
destinava. O Senhor Vereador informou que nos armazéns da Câmara de Lisboa há muitos quiosques 
antigos que são cedidos e na Praça de Alvito, tendo em conta a sua traça, fica bem um a imitar o antigo. O 
Senhor Vereador sugeriu ainda, que no contrato de exploração uma das cláusulas proíba a colocação de 
lixos, grades, caixas, etc, na área envolvente ao quiosque.-----------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente informou que o quiosque foi adquirido a uma firma de Lisboa, o modelo adequa-se 
ao local, pediu-se o parecer do IGESPAR e destina-se à restauração (bebidas, cafés,etc), é uma maneira de 
dinamizar a Praça.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões informou que recebeu outra carta na sequência do mesmo assunto da 
que já tinha recebido da Dr.ª Cristina, a nova estrutura orgânica da Câmara, perguntando se já tinha havido 
alguma reunião e algum entendimento entre as partes, gostava de saber como está a situação. O Sr. 
Vereador referiu, que votou favoravelmente o documento na condição de ir à Assembleia Municipal 
acompanhado do Regulamento e não foi isso que aconteceu. -------------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou que vai reunir com a Sr.ª Arquitecta e Dr.ª Cristina de maneira a encontrar-
se um entendimento, prevendo-se que o processo ande e o Regulamento vá à próxima Assembleia 
Municipal, devidamente estruturado.-----------------------------------------------------------------------------------     
O Senhor Vereador Mário Simões aceitou a explicação, mas referiu que a três meses das Eleições 
Autárquicas , não seria preciso estar a ser tão rigoroso.-------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador fez ainda referência ao incidente na Estação de Alvito com o Sr. Florival Pinto e quis 
saber em que ponto está o projecto da rotunda e para quando o lançamento da obra. ---------------------------
O Senhor Presidente em relação ao incidente disse não ter conhecimento de actualmente lá viver alguém, 
talvez fosse um episódio pontual de alguém que lá estivesse nesse dia, mas que iria averiguar a situação. 
Quanto ao projecto da rotunda, informou que foi adjudicado no dia 09 de Julho de 2009 e o lançamento da 
obra depende do prazo da apresentação do projecto e da abertura do procedimento para a empreitada. ------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a justificação de ausência na presente reunião, apresentada pelo Senhor 
Vereador Fernando Viola. (doc. anexo I)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Presente para conhecimento o acto de aprovação dos Projectos de Execução da Escola Básica Integrada + 
Jardim de Infância de Alvito e dos Arranjos Exteriores (art.º 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro) 
(doc. Anexo II)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Presente o ofício ref.ª 29924 -1211-2/FGJS/09, de 2 de Julho, enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, dando conhecimento da resposta do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Regional à Pergunta formulada pelo Senhor Deputado José Soeiro, 
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referente a “Transvases da Barragem de Alvito para a Barragem de Odivelas. (doc. anexo III-4)----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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 duzentos e cinquenta e seis------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de um de Julho de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, por 
haver sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por dois votos favoráveis e duas abstenções. Abstiveram-
se os Senhores Vereadores, Raul Carvalho e Mário Simões, por não terem participado na referida reunião.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ JOAQUIM LUÍS.---------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e sete------------------------------------------------------------------ 
Considerando o papel relevante que o Senhor José Joaquim Luís desempenhou ao longo da sua vida no 
Associativismo e Autarquias do Concelho, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar um 
voto de pesar pelo seu falecimento, manifestando à família as mais sentidas condolências.------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE 
BEJA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e cinquenta e oito------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido da referida Associação sobre o assunto em título, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, não conceder o subsídio solicitado, em virtude das restrições orçamentais verificadas. (doc. 
anexo VI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ESPECÍFICO ENTRE O INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA E 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO.---------------------- ------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e cinquenta e nove------------------------------------------------------------------  
Presente o Protocolo em título, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que tem como objectivo 
fixar um quadro de cooperação institucional, amplo e efectivo, entre o Instituto Politécnico de Beja e as 
Câmaras Municipais signatárias, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o mesmo. (doc. 
anexos VII-6)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DE CANTO CORAL ALENTEJANO DE 
ALVITO”, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO XXXII ENCONTRO 
DE GRUPOS CORAIS, A REALIZAR EM ALVITO, NO DIA 29 DE AGOSTO.----------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta---------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo de Canto Coral em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, aprovar a  atribuição de um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros), 
para o fim acima referido. (doc. anexo VIII)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL--------------------- --------------------------------------------------  
ASSUNTO: CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – DESIGNAÇÃO DO JÚRI DOS 
PROCEDIMENTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta e um -------------------------------------------------------------------- 
Atendendo aos considerandos apresentados na proposta do Gabinete Jurídico, sobre o assunto em título, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, designar a seguinte composição do Júri:  
JÚRI A (Área de Aprovisionamento) Vogais Efectivos: – 1 - Presidente – Responsável do Gabinete de 
Apoio Jurídico e de Administração Geral; 2 – Responsável do Gabinete Coordenador da Unidade 
Orgânica donde provém a aquisição/prestação/locação, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas 
e impedimentos; 3 – Responsável pelo Sector de Aprovisionamento e Património. Vogais Suplentes – 4 – 
Assistente Técnico Coordenador da Unidade Orgânica donde provém a aquisição/prestação/locação; 5 – 
Assistente Técnico do Gabinete de Apoio Jurídico e de Administração Geral. JÚRI B (Área de 
Empreitadas) Vogais Efectivos: 1 - Presidente – Responsável do Gabinete de Apoio Jurídico e de 
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Administração Geral; 2 – Responsável do Gabinete Coordenador de Obras Municipais, Serviços Urbanos 
e Apoio Operacional, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 3 – Assistente 
Técnico do Gabinete Coordenador de Obras Municipais, Serviços Urbanos e Apoio Operacional. Vogais  
Suplentes: 4 – Assistente Técnico do Gabinete Coordenador de Obras Municipais, Serviços Urbanos e 
Apoio Operacional; 5 – Assistente Técnico do Gabinete de Apoio Jurídico e de Administração Geral. 
JÚRI C (Área de Prestação de Serviços) Vogais Efectivos: 1 – Presidente – Responsável do Gabinete de 
Apoio Jurídico e de Administração Geral; 2 – Responsável do Gabinete Coordenador da Unidade 
Orgânica donde provém a aquisição de serviços, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 
impedimentos; 3 – Assistente Técnico Secção de Recursos Humanos. Vogais Suplentes: 4 – Assistente 
Técnico do Gabinete Coordenador da Unidade Orgânica donde provém a aquisição/prestação/locação; 5 – 
Assistente Técnico do Gabinete de Apoio Jurídico e de Administração Geral.------------------------------------------- 

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA+JARDIM DE INFÂNCIA DE 
ALVITO.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e sessenta e dois -------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar: 1 - abertura de procedimento por ajuste directo relativo à empreitada de 
construção da referida Escola; 2 - O convite, caderno de encargos e restantes documentos que, nos termos 
do Código dos Contratos Públicos sejam obrigatórios; 3 - Que sejam convidadas as seguintes entidades: - 
Ramos Catarino, S.A., Sá Machado e Filhos, S.A., Lena – Engenharia e Construções, S.A., Constrope – 
Construções S.A., Aquino Construções, S.A., Sociedade de Empreitadas  Centrejo, Lda; 4 – O preço base 
do procedimento seja de 2 483 009,16 € (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e nove euros e 
dezasseis cêntimos); 5 – Que o prazo de execução seja de 365 dias; 6 – Critério de adjudicação, seja o do 
preço mais baixo; 7 – Que o Júri seja o B (área de empreitadas); 8 – Que para efeitos de fiscalização da 
empreitada, seja aberto o procedimento atinente à aquisição dos respectivos serviços. (doc. anexos IX-39 e X-8) 

ASSUNTO: CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM 
ALVITO:-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta e três -------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar: 1 – A abertura de procedimento por concurso público com vista à concessão da 
exploração do quiosque; 2 – O programa de procedimento, caderno de encargos e restantes documentos 
que, nos termos do Código dos Contratos Públicos sejam obrigatórios; 3 – O preço base do procedimento 
seja de 70,00 (setenta euros) mensais com redução de 50%, nos meses de Outubro a Abril; 4 – Que o prazo 
de duração da exploração seja de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos até ao máximo de  
2 renovações; 5 – Critério de adjudicação, seja o da proposta economicamente mais alta a partir da base; 6 
– Que o Júri seja o Júri C (área de prestação de serviços). (doc. anexos XI-14 e XII-9)--------------------------------------- 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL – ABERTURA DE CONCURSO.- 
Deliberação número duzentos e sessenta e quatro----------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título, considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a abertura do respectivo concurso, bem como, designar a Dr.ª Cristina Bernardo a 
integrar a Comissão constituída para proceder à apreciação das candidaturas apresentadas e o modelo  de 
documentos necessários à instrução do processo. (doc. anexos XIII, XIV-6  e XV)---------------------------------------------- 

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM “CONCERTO 
DE MÚSICA LIGEIRA” NO DIA 10 DE JULHO/2009, NA POUSADA DO CASTELO DE ALVITO, 
EM QUE É REQUERENTE O GRUPO PESTANA POUSADAS.----------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta 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  XVI)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. ------------------- 
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Deliberação número duzentos e sessenta e seis -------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Clube em título, assim como as informações n.º 42 e 39/2009 do Técnico do Sector 
de Juventude e Desporto (SJD), considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
atribuir o subsídio no valor de € 2.800,16 (dois mil oitocentos euros e dezasseis cêntimos), para fazer face 
às deslocações em transportes próprios, realizadas durante os meses de Abril, Maio e Junho/2009. (doc. 
anexos XVII,  XVIII-2,  XIX, XX-2 e XXI-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO.--- 
Deliberação número duzentos e sessenta e sete ------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 38/2009 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto (SJD), considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 176,88 (cento setenta e seis euros e oitenta e oito 
cêntimos), para fazer face às deslocações em transportes próprios realizadas, durante o mês de Abril/2009. 
Não participou na manifestação de vontade do Órgão, o Senhor Presidente da Câmara, por impedimento 
legal (doc. anexos XXII-3)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA.--- 
Deliberação número duzentos e sessenta e oito ------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido do Grupo Desportivo em título, assim como a informação n.º 40/2009 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto (SJD), considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de € 264,00 (duzentos sessenta e quatro euros), para fazer face 
às deslocações em transportes próprios realizadas, durante os meses de Outubro/2008 a Maio/2009 (doc. 
anexos XXIII e XXIV-2)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA – 
PROJECTO FÉRIAS DESPORTIVAS – VERÃO EM MOV/09.------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e sessenta e nove ------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação n.º 34/2009do Técnico do Sector de Juventude e Desporto (SJD) sobre o assunto em 
título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do 
subsídio no valor de € 1 386,00 (mil trezentos e oitenta e seis euros), para fazer face às despesas com o 
Técnico que desenvolve as actividades na Piscina Municipal. (doc. anexo XXV)-------------------------------------------- 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO – 
PROJECTO FÉRIAS DESPORTIVAS – VERÃO EM MOV/09.------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e setenta ---------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 35/2009do Técnico do Sector de Juventude e Desporto (SJD) sobre o assunto em 
título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do 
subsídio no valor de € 1 386,00 (mil trezentos e oitenta e seis euros), para fazer face às despesas com o 
Técnico que desenvolve as actividades na Piscina Municipal. (doc. anexo XXVI)-------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e setenta e um-----------------------------------------------------------------------
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constam na Ordem do Dia,  
foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta as seguintes propostas:----------------- 
“5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009”, 
“APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE ALTERAÇÃO DE 
COBERTURA, SITA NO ADRO, N.º 3, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE MARIANA ISABEL 
CARAPINHA”, “CADUCIDADE DO PROCESSO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
LIBERAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 01/03 “VILLAS 
DAS OLIVEIRAS”, SITO NO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “JOGO DOS PARES”, DA 
FREGUESIA E CONCELHO DE ALVITO, EM QUE É REQUERENTE CONSTRUÇÕES DO MAR, 
S.A.” E “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO, PARA APOIO ÀS DESPESAS DE TRANSPORTES INERENTES AO PROGRAMA 
VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS”.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  GERAL ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2009.------- 
Deliberação número duzentos e setenta e dois---------------------------------------------------------------------- 
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Presentes as alterações em título, depois da análise das mesmas, o Órgão Executivo deliberou por maioria, 
com três votos favoráveis dos Senhores,  Presidente da Câmara, Vereadores Raul Carvalho  e Dinis Pinto  
(MI,CDU), e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PPD/PSD), a sua aprovação. (doc. Anexos XXVII-2 e 

XXVIII-2) .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE 
ALTERAÇÃO DE COBERTURA, SITA NO ADRO, N.º 3, EM ALVITO, EM QUE É REQUERENTE 
MARIANA ISABEL CARAPINHA.-------------------------- -------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e setenta e três ---------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente, assim como o parecer favorável emitido pelo IGESPAR e a informação 
n.º 111/2009 da Técnica da DOSU sobre o assunto em título, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, a aprovação do referido projecto de arquitectura. (doc. anexos XXIX, XXX, e 
XXXI-4)-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CADUCIDADE DO PROCESSO E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO 
DE GARANTIA BANCÁRIA – PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 01/03 “VILLAS DAS 
OLIVEIRAS”, SITO NO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “JOGO DOS PARES”, DA FREGUESIA 
E CONCELHO DE ALVITO, EM QUE É REQUERENTE CONSTRUÇÕES DO MAR, S.A.------------- 
Deliberação número duzentos e setenta e quatro ---------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação da Fiscalização e dos 
Serviços Administrativos, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a 
caducidade do processo e autorização para a liberação da respectiva caução. (doc. anexos XXXII, XXXIII-2, e 
XXXIV-4)------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO, PARA APOIO ÀS DESPESAS DE TRANSPORTES INERENTES AO PROGRAMA 
VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS.------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e setenta e cinco-----------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 12/2008 da Técnica de Acção Social sobre o assunto em título, considerando a 
mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio à referida 
Associação, com o objectivo de custear as despesas de transporte efectivado pelos Bombeiros Voluntários, 
relativamente ao Programa Voluntariado Jovem para as Florestas   (doc. anexo  XXXV)---------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e setenta e seis --------------------------------------------------------------------- 
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: 258.--------------------------------------------------------------------------------- 
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, tendo o  Sr. António 
Pereira questionado sobre a noticia da situação financeira do Câmara de Alvito; Quem faz a actualização 
dos cadernos eleitorais, se a Câmara tem alguma coisa a ver com o assunto; Se a Feira dos Santos/2009 já 
é no novo espaço;  Se a Câmara já tomou alguma providência, reuniu com Entidade de Saúde do Concelho 
sobre a pandemia de Gripe que se espera, até ponderar-se não haver Feira dos Santos.-------------------------
O Senhor Presidente informou, que sobre a Gripe não tem nenhuma reunião agendada, tem havido sim 
acesso a algumas normas enviadas pelo Direcção Regional de Saúde sobre a Gripe, que se têm distribuído 
nos serviços e dado conhecimento à população com a colocação dessas informações nos locais de estilo. A 
não realização da feira, só numa situação muito grave. Em relação à situação financeira da Câmara, não é 
preocupante, os limites fixados por lei não estão ultrapassados e se neste momento existe alguma 
dificuldade de tesouraria é devido a algumas verbas de candidaturas aprovadas, não terem entrado e a 
Câmara ter assumido os pagamentos. Quanto aos cadernos eleitorais, é as Comissões Recenseadoras 
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(Juntas de Freguesia) que tratam, a Câmara não tem qualquer interferência.--------------------------------------
O Senhor Joaquim Bernardino perguntou se havia algum critério de utilização dos placards das entradas  
das vilas e manifestou o seu descontentamento em relação à colocação de uma lona com a publicidade da 
feira, que foi colocada por um funcionário da Câmara, tapando completamente a publicidade  existente no 
placard, demonstrando o funcionário em causa, falta de ética e de respeito pelo trabalho dos outros. O 
Senhor disse que quando a lona lá foi posta já estava no placard a publicidade das touradas de Vila Nova,  
Torrão e Beja. O Senhor pediu que a faixa fosse tirada e colocada de maneira a não tapar a publicidade 
que já lá existia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quarenta 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/ 


