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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA   
DEZASSETE DE JUNHO 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, nada tendo 
sido dito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito 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 ofício dos CTT Correios de Portugal, S.A. sobre o funcionamento da 
Estação de Correios de Alvito no período de férias . (doc. anexo I)---------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento o ofício ref.ª 30171-1294/FGJS/09, de 04 de Junho, enviado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre a pergunta que o  Senhor Deputado José Soeiro  
dirigiu ao Ministério da Saúde, “Rede de Unidades de Cuidados Continuados no distrito de Beja” (doc. 
Anexo II-3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o ofício ref.ª 30153-1284/FGJS/09, de 2 de Junho, enviado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre a Pergunta formulada pelo Senhor Deputado José 
Soeiro, dirigida ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre a Degradação do IP 
2 no troço Beja-Castro Verde (doc. Anexos III-3)------------------------------------------------------------------------------------------ 

- FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo 
que informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos IV e V-

2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e treze-------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de três de Junho de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, por 
haver sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALVITO.------------------------------- -------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e catorze----------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta contendo os considerandos sobre a reestruturação de serviços e organização interna da 
Câmara Municipal, que aqui se dá por integralmente reproduzida, tendo o Senhor Vereador Mário Simões  
achado que não houve grande evolução da que foi dado conhecimento anteriormente. O Senhor Vereador 
voltou a referir que não lhe parece correcto o adjunto ficar a coordenar uma Divisão uma vez que o 
Adjunto é um cargo político e pertence ao Gabinete do Presidente. O Senhor Vereador também achou que 
com o património que o Concelho de Alvito tem deveria ser introduzido um sector de Arqueologia. Tendo 
em conta o trabalho desenvolvido, o Senhor Vereador deu o voto de confiança ao documento apresentado 
e que o mesmo seja o mais rapidamente apresentado à Assembleia Municipal, acompanhado do respectivo 
regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocada a proposta a votação, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, dar início formal ao 
procedimento de reestruturação dos serviços e actualização da orgânica interna desta Câmara Municipal, 
designadamente através da elaboração do respectivo regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, tendo por base a estrutura apresentada, que inclui três níveis de  Direcção/ 
Técnico/Administrativa. (doc. Anexos VI e VII).-------------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA+JARDIM DE INFÂNCIA DE 
ALVITO. ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e quinze ----------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que o Município de Alvito declarou como medida prioritária a construção do Centro 
Escolar de Alvito – Escola Básica Integrada+Jardim de Infância e que, em virtude de tal facto se iniciou o 
procedimento por ajuste directo da elaboração do projecto de execução da Escola, o qual foi considerado 
como investimento parcial. Há agora a necessidade de fazer aprovar nova deliberação que, nos termos do 
Regime Excepcional da Contratação Pública previsto no Dec-Lei n.º 34/2009, declare a adopção do ajuste 
directo para o procedimento de contratação destinado à formação de contrato de empreitada de obras 
públicas, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, adoptar o ajuste directo relativo à Empreitada 
de Construção da Escola Básica Integrada+Jardim de Infância de Alvito, nos termos do Código dos 
Contratos Públicos e Regime Excepcional do diploma acima mencionado e manter a delegação de 
competências aprovada na anterior reunião. -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões achou que se estava a tomar uma decisão em abstracto, uma vez que 
não estava o preço da obra, gostava de perceber se em termos legais era mesmo assim.-----------------------
O Senhor Vereador Fernando Viola perguntou se já tinha evoluído alguma coisa em relação à 
preocupação manifestada pelo pessoal docente e não docente da CECA. ----------------------------------------
O Senhor Presidente informou que ontem tinha decorrido uma reunião na Direcção Regional de Educação 
sobre o assunto e a informação que tinha era que a reunião tinha corrido bem e que foram apresentadas 
perspectivas  favoráveis, ficando em aberto algumas hipóteses, já foram pedidos elementos sobre o 
pessoal à CECA e falou-se mesmo na figura do destacamento.----------------------------------------------------   
ASSUNTO: DOAÇÃO DO AUTOCARRO NISSAN MATRICULA 29-90-OP, À ESCOLA 
PROFISSIONAL DE ALVITO.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e dezasseis -------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação do sector do património sobre a situação do autocarro em título, considerando o 
interesse manifestado pela Escola Profissional em utilizar o autocarro e  face à participação da Câmara na 
EPA, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade doar o autocarro à referida Escola. (doc. Anexo VIII).---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS (ÁGUAS DE 
PORTUGAL) E O CONJUNTO DOS MUNICIPIOS DE ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, 
ALMÔDOVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, 
FERREIRA DO ALENTEJO, GRÂNDOLA, MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, 
ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO CACÉM, SERPA, SINES, VENDAS NOVAS, VIANA DO 
ALENTEJO, VIDIGUEIRA E VILA VIÇOSA.---------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e dezassete ------------------------------------------------------------------------ 
Presente a proposta de contrato em título, que aqui se dá por integralmente reproduzida, tendo o Senhor 
Presidente dado conhecimento ao restante Executivo de toda a  informação recolhida sobre o assunto, na 
reunião onde esteve presente, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
aprovar a adesão à referida Parceria, revogar as decisões tomadas anteriormente e submeter o assunto à 
Assembleia Municipal.   (doc. Anexos IX-19 e X-10)---------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PROPOSTA DE CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO 
DE ALVITO E OS ESTUDOS GERAIS DE ALVITO.------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e dezoito----------------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta de contrato em título, sobre o assunto o Senhor Vereador Mário Simões disse manter 
algumas reservas enumeradas pelo Senhor Joaquim Bernardino, achando o prazo do comodato excessivo e 
para mais a três meses de eleições. O Senhor Vereador referiu que não tem nada contra os Estudos Gerais 
de Alvito, gostou da exposição, mas acha que deviam ser colocadas algumas regras como: - dez anos 
sendo o primeiro ano a título experimental, Plano de Actividades apresentado até Dezembro para o ano 
seguinte, haver uma actividade mensal.--------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Dinis Pinto é da opinião que se deve ser cauteloso, mas não se deve inviabilizar estas 
iniciativas, o edifício estava fechado e mal cuidado e igrejas fechadas já temos muitas.------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente disse 
que o informaram que este tipo de contratos na área das artes são feitos por dez anos.--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário 
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Simões referiu que não consegue perceber a urgência da realização do contrato , continuando a achar que 
não estão acautelados os interesses do município, que se pode estar a abrir um precedente, os dez anos 
excessivos , esperando não haver dissabores e o espaço não ficar inactivo e que nestes dez anos haja 
grande actividade cultural que é bom para o Concelho.------------------------------------Colocada a referida 
proposta  a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. (doc. Anexo XI-2)-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO DE MARCA FORD FIESTA  
- MATRICULA 16-52-IT, PROPRIEDADE DE FRANCISCO GUILHERME CORVO OLIVEIRA.------- 
Deliberação número duzentos e dezanove-------------------------------------------------------------------------- 
Presente o processo sobre o assunto em título, assim como o parecer do Gabinete Jurídico, considerando 
os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, indemnizar o requerente em numerário no 
valor de € 113,35 (cento e treze euros e trinta e cinco cêntimos), valor do orçamento apresentado. (doc. 
Anexo s XII-4, XIII e XIV)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELOS FINALISTAS DO CURSO DE 
TURISMO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO, PARA ORGANIZAÇÃO DO 1.º ENCONTRO 
DOS ALUNOS PALOPS DO ENSINO PROFISSIONAL EM PORTUGAL.----------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte-------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido dos referidos alunos sobre o assunto em título, o Órgão Executivo deliberou por 
maioria , com 4 votos favoráveis, dos Senhores Presidente, Vereadores Raul Carvalho, Fernando Viola e 
Dinis Pinto (MI,PS,CDU) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PSD), não conceder o apoio 
solicitado, em virtude das restrições orçamentais verificadas. (doc. Anexo XV-2)-------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO EFECTUADO PELO GRUPO CORAL “AMIGOS DO CANTE DE 
ALVITO”, PARA ORGANIZAÇÃO DO 7.º ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS, EM VILA NOVA DA 
BARONIA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e um-------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Grupo Coral em título, considerando o evento a realizar, o Órgão Executivo 
deliberou por maioria, com 4 votos favoráveis, dos Senhores Presidente, Vereadores Raul Carvalho, 
Fernando Viola e Dinis Pinto (MI,PS,CDU) e a abstenção do Senhor Vereador Mário Simões (PSD), aprovar a   
atribuição de um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros), assim como o apoio logístico 
solicitado. (doc. Anexo XVI-2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: PROCESSO DISCIPLINAR A UM TRABALHADOR DA CÂMARA MUNICIPAL – 
DECISÃO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e vinte e dois------------------------------------------------------------------------ 
Presente o processo em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por escrutínio secreto, 
com dois votos favoráveis e três abstenções , a aplicação da pena de repreensão escrita ao trabalhador. (o 

processo encontra-se arquivado na pasta do trabalhador – S.R.H.)---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PROCESSO DISCIPLINAR A UM TRABALHADOR DA CÂMARA MUNICIPAL – 
DECISÃO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e três------------------------------------------------------------------------ 
Presente o processo em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por escrutínio secreto, 
com três votos favoráveis e dois votos contra, a aplicação da pena de repreensão escrita ao trabalhador. (o 

processo encontra-se arquivado na pasta do trabalhador – S.R.H.)---------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL--------------------- -------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE 10,80 M2 DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA – PELO 
PERÍODO DE UM ANO, PARA ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “BAR PORTA 36”, SITO NA 
RUA PINTO DE MELO, N.º 36, VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE DILMA 
ÉVORA FONSECA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número duzentos e vinte e quatro--------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 98/2009 da 
Técnica da DOSU e da Fiscalização, considerando as mesmas, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a concessão da referida licença. (doc. Anexos XVII, XVIII e XIX)---------------------------------- 
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DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO 
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE EFECTUADO PELA APCC, PARA OS DIAS 10 E 11 
DE JUNHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e cinco----------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da Associação em título, contendo o despacho favorável proferido pelo Senhor 
Presidente da Câmara, assim como a informação  n.º 103/2009 dos Serviços Administrativos da DASC, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o mesmo. (doc. Anexos XX e XXI-4)----------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE PARA A BANDA DE MÚSICA  E 
ISENÇÃO DE PAGAMENTO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e seis------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido da Associação sobre o assunto em título, assim como a informação n.º 92/2009 dos 
Serviços Administrativos da DASC, considerando o mesmo, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, aprovar a cedência gratuita do transporte solicitado.(doc. Anexos XXII e XXIII)------------------------  
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO 
PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO BAR DAS PISCINAS, ATÉ AO DIA 14 DE 
JUNHO CONFORME SOLICITADO E APROVAÇÃO DO HORÁRIO PARA TERÇAS-FEIRAS, 
QUARTAS, QUINTAS E DOMINGOS ATÉ ÀS 2,00 HORAS, SEXTAS, SÁBADOS E VÉSPERAS DE 
FERIADOS, ATÉ ÀS 4,00 HORAS, DURANTE A ÉPOCA BALNEAR.--------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e sete------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho favorável proferido pelo 
Senhor Presidente da Câmara,  assim como a informação  n.º 30/2009 do Sector de Juventude e Desporto 
sobre o assunto, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o 
mesmo e aprovar o horário conforme solicitado pelo requerente. (doc. Anexos XXIV, XXV e XXVI)--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO SOCIAL NA ÁREA DA HABITAÇÃO, EM QUE 
É REQUERENTE MARIA OLGA GUEDES CORREIA.---------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e oito------------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação da Técnica de Apoio Social (GAM) sobre o assunto em título, o Senhor Vereador 
Mário Simões referiu que a Câmara devia assumir a responsabilidade e suportar toda a despesa com a 
construção do muro. O Senhor Vereador Dinis Pinto é da opinião que na altura é que a Senhora devia ter 
acautelado a situação. O Senhor Presidente também foi da opinião que não existem dados que apontem 
claramente ser  responsabilidade da Câmara. ----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com 4 votos favoráveis, dos Senhores 
Presidente, Vereadores Raul Carvalho, Fernando Viola e Mário Simões (MI,PS,PSD) e a abstenção do 
Senhor Vereador Dinis Pinto (CDU), apoiar com a cedência do material necessário para a construção do 
referido muro, ficando a mão-de-obra por conta da requerente. (doc. Anexos XXVII-3)----------------------------------- 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO CULTURAL BARONIA – 
APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES – ÉPOCA DESPORTIVA 2008/09.--------------------------------- 
Deliberação número duzentos e vinte e nove------------------------------------------------------------------------ 
Presente a informação n.º 28/2009 do Sector de Juventude e Desporto (SJD) sobre o assunto em título, 
considerando a mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a atribuição do subsídio no valor 
de € 816,05 (oitocentos e dezasseis euros e cinco cêntimos) assim distribuídos: Programa de Apoio à 
Modernização e Autonomia Associativa - 485,00 euros, referente ao Sub-Programa: Aquisição de Material 
Desportivo e Equipamentos Desportivos; Programa de Realização de Eventos Desportivos Pontuais – € 
331,05 (trezentos e trinta e um euros e cinco cêntimos) referente ao Sub-Programa: Outros de Interesse 
Turístico-Desportivo. (doc. Anexo  XXVIII)--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE LICENÇAS RESPEITANTE À 
REALIZAÇÃO DO BAILE TEMÁTICO: ANOS 70/80, NO DIA 19 DE JUNHO, EFECTUADO PELA 
NOVALVITO.----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e trinta------------------------------------------------------------------------------ 
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Presente o pedido da Regie-Cooperativa – NOVALVITO sobre o assunto em título, assim como a 
informação n.º 94/2009 dos Serviços Administrativos da DASC, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a isenção solicitada. (doc. anexos  XXIX e XXX)--------------------- 

 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------
Deliberação número duzentos e trinta 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:------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE LICENÇA RESPEITANTE À REALIZAÇÃO DE UM 
ARRAIAL NO PRÓXIMO DIA 27 DE JUNHO, NA PARADA DO QUARTEL DOS BOMBEIROS, 
EFECTUADO PELO DELEGADO DO JOVEBOMBEIRO - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO”, “VISTORIA À EDIFICAÇÃO SITA NA RUA OUTEIRO DAS PELES, N.º 16, EM 
ALVITO, CUJO PROPRIETÁRIO É MARIA JOÃO MORGADO DA SILVA GOES” E “FÉRIAS 
DESPORTIVAS E CULTURAIS – ABERTURA – ALMOGRAVE/09 – ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE LICENÇA RESPEITANTE À 
REALIZAÇÃO DE UM ARRAIAL NO PRÓXIMO DIA 27 DE JUNHO, NA PARADA DO QUARTEL 
DOS BOMBEIROS, EFECTUADO PELO DELEGADO DA JOVEBOMBEIRO - BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e trinta e dois---------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido do Delegado da Jovebombeiro sobre o assunto em título, considerando o mesmo e os 
festejos dos Santos Populares, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a isenção 
solicitada. (doc. anexos  XXXI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: VISTORIA AO PRÉDIO URBANO SITO  NA RUA DAS HORTAS, N.º 7 DA 
FREGUESIA DE ALVITO, PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE VITORINO CONCEIÇÃO 
BARRELA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e trinta e três ---------------------------------------------------------------------- 
Presente o Auto de Vistoria n.º 03/09 respeitante à edificação acima referida, considerando o mesmo, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, determinar nos termos  do n.º 3, do art.º 89.º do Dec-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04 de Setembro, conjugado com a 
alínea c), do n.º 5, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, que a proprietária do referido prédio, execute as obras constantes no respectivo auto, fixando-
se para o efeito os seguintes prazos: - Início das obras – 60 dias contados a partir da notificação ao 
proprietário; Conclusão das obras – 30 dias após o início das mesmas. (doc. anexo XXXII)------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS – ABERTURA – ALMOGRAVE/09 – 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO .---------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e trinta e quatro------------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 15/2009 do Técnico da ASC sobre o assunto em título, considerando a mesma, o 
Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio à CECA no valor de € 
2.095,50 (dois mil noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos). (doc. anexo  XXXIII)------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. -------------------------------------------------- 
Deliberação número duzentos e trinta e cinco -------------------------------------------------------------------- 
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 
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excepção da deliberação número: 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 232 e 234.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Dr. Jorge Feio  
perguntado o que vai acontecer à AMCAL na sequência da adesão do contrato de parceria com as Águas 
de Portugal. Se as margens da Ribeira de Odivelas podem ser limpas pela Câmara e se há alguma 
salvaguarda devido à poluição da água de Alqueva. Se a Câmara está pensando em atribuir bolsas de 
estudo para Mestrado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente informou que a Amcal fica, não acaba, em relação à Ribeira de Odivelas vai ficar 
resolvido com os canais que estão a ser concluídos. As bolsas de estudo já estão a ser atribuídas, o 
Regulamento foi alterado nesse sentido (Acordo de Bolonha) e já há alunos a receber. -------------------------    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: Todas as deliberações foram tomadas nominalmente à excepção das deliberações n.º 222 e 223 
que foram por escrutínio secreto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 vinte 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/ 


